
„Na gyobb ka land tisz ta szív vel ke res ni a
kér dé sek re a vá laszt, mint meg mász ni a
Mount Eve res tet. A ké pe im ezek a pró -
bál ko zá sok.”

A hazataláló megbékél f 5. oldal

„Mind ezek is me re té ben még in kább tisz te let re mél tó,
hogy van nak em be rek több száz ki lo mé ter re ha zánk tól,
akik ra gasz kod nak a ma gyar nyelv hez, még ha ez sok szor
meg szé gye ní tés sel, meg alá zás sal jár is.”

Tíz gyönyörű nap a gyimesi és moldvai csángók között f 10. oldal
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„Re ánk az bí za tott, hogy er ről a Meg vál tó ról
te gyünk bi zony sá got a szó és a tett egy sé gé ben.
E kér dés ben nincs kü lönb ség 19. szá za di vagy
21. szá za di misszió kö zött.”

Százéves az evangélikus külmisszió f 8–9. oldal

Az egy há zi esz ten dő vé ge fe lé haj lik
az idő. Még két va sár nap, és nya kun -
kon az új év a ma ga re mény sé gé vel
és mu lan dó sá gá val. S itt az egy há zi
esz ten dő vé gén no vem be ri han gu lat
vesz erőt a lel ke ken, kö dös, fa gyos,
nyir kos, bor zon ga tó, fá zó, di der gő. S
egy re job ban elő tör a lé lek mé lyé ről
a szo ron ga tó él mény: az idő mú lá sa
azt je len ti, hogy egy szer le is jár…

Ilyen kor, no vem ber tá ján még az
evan gé li u mi lel kü le tű egy ház ban is
el ko mo ro dik a han gu lat, zordabbá
vá lik a hang, amely ép pen a meg ta -
pasz talt mu lan dó ság mi att még más -
ra is fi gyel mez tet ni akar, nem csak a
ha lál kö ze le dé sé re. Egy ál ta lán nem
biz tos, hogy a meg ha lás ba és ha lál -
ba tor kol ló mu lan dó ság a leg na -
gyobb ve sze de lem és te her. Meg -
ren dí tő el foj tá si trük köt ké pes al kal -
maz ni az em be ri lé lek mind ez zel
össze füg gés ben. Gya kor ta – még a
szó szék ma gas la tá ból is – olyan su -
gal ma zás ér ke zik fe lénk, amely ezt a
tra gi kus el foj tást ins pi rál ja a drá -
mai szem be sí tés he lyett. 

Az el foj tás trükk jé nek egyik fon -
tos mód sze re: ke rül ni mind azt, ami
a mu lan dó ság ra, a ha lál ra em lé kez -
tet min ket, úgy kell ten ni, mint ha az
ép pen adott pil la nat so ha nem moz -
dul na to vább, mint ha a föl di élet sta -
tus quo ál la po ta örök ál la pot len ne,
mint ha ve lünk nem for dul hat na elő,
hogy be ke rít a ha lál, és a szí vünk egy -
szer csak utol sót dob ban.

S eb ben az el foj tás tör té net ben
még csak nem is a ha lál va ló sá ga rej -
ti ma gá ban a leg na gyobb fe szült sé -
get. Lé nye gé ben ez a kép let az,
amit az em ber sa ját lel ke trükk jé vel
min den áron le ta kar ni és el rej te ni,
az az ta gad ni szán dé ko zik: hogy
meg kell je len nünk vég ső szám -
adás ra a Nagy Bí ró előtt. Resz ke tő
lát szat bá tor ság gal mon do gat ja az
okos ko dó em ber, hogy nem a ha lál -
tól fél, csak a meg ha lás fo lya ma tá -
tól, mert nem len ne kí vá na tos so kat
szen ved nie. Ez a ki je len tés azért
meg té vesz tő, mert fél igaz sá got tar -
tal maz – és min dig a fél igaz sá gok a
leg ká ro sab bak, a leg több szel le mi
bajt oko zó ak.

A hí vő, Is ten igé jét is me rő em ber
szá má ra az örök élet va ló sá ga két ség -
te len va ló ság, min den, időn kén ti és
át me ne ti ké te lye (sá tá ni kí sér tés)
el le né re szi lár dan hisz ben ne, és
nagy vá ra ko zás él a lel ké ben. Ám az
Is ten ki nyi lat koz ta tá sát, igé jét nem
is me rő em ber szá má ra szük sé ges
kény szer az el foj tás, mert ké nyel met -
len gon do lat a ma ga biz to san ki zárt
Is ten fel fog ha tat lan va ló sá ga, aki
eset leg még is csak szá mon kér he ti az
éle te met.

Mind a hí vő, mind a ke re ső szá má -
ra men tő öv a misszió Szent lé lek in -
dí tot ta cso dá ja. Cso dá nak azért is ne -
vez he tő, mert az iga zi misszió a leg -
el ső lé pés től kezd ve min dig a rö vid

tá vú ön ér dek kel szem ben áll. Ami kor
a Lé lek in dít, ak kor nincs szó kar ri -
er ről, ha ta lom ról, si ker ről, va gyon ról,
csak élet men tés ről. Ez a Lé lek egyik
tit ka. A misszió: ahogy kez dő dött az
apos to lok kal, akik ül döz te tés be so -
dor ták ál ta la ma gu kat, és si ke res e vi -
lá gi kar ri er he lyett a már tí ri um ju tott
ne kik, Já nos evan gé lis ta ki vé te lé vel.
A misszió élet men tés. A rej té lyes föl -
di élet ke gyet len ha lál ba tor kol lik, de
a ha lál és an nak föl di szék he lye, a te -
me tő, nem vég ál lo más! Mert egy sze -
rű az apos tol nak kö szön he tő nagy
üze net: „Higgy az Úr Jé zus ban, és üd -
vö zülsz mind te, mind a te há zad né -
pe!” (Ap Csel 16,31)

Ám er ről hal la ni kell! Meg győ ző -
dé ses, el kö te le zett, hi te les kép vi se lők -
től, kül döt tek től, apos to lok tól kell
hal la ni. S a misszi ó ban meg szó la lók -
nak fi gye lem be kell ven ni ük az apos -
to lok ige hir de tői szol gá la tá nak ér de -
kes jel lem zé sét. Az Apos to lok cse le -
ke de tei cí mű szent írá si könyv ben
van két so kat mon dó meg jegy zés az
ige hir de tés sel, vagy is a misszi ó val
kap cso lat ban. A pün kös di tör té net
kö vet kez mé nye az el ső gyü le ke zet
lét re jöt te. Pé ter apos tol be szél a
bűn bá nat ról, meg té rés ről és a ke -
reszt ség ről, majd a tör té net fel jegy -
ző je – Lu kács – még ezt te szi hoz zá:
„Még más sza vak kal is lel kük re be -
szélt…” (Ap Csel 2,40) 

Lel kük re be szél ni – mert élet -
men tés ről van szó! A má sik je lenet
sze rint Pál apos tol el ső misszi ói út -
ján a pi zi di ai An ti ó khia zsi na gó gai
elöl já rói ez zel a ha tá ro zott ké rés sel
for dul nak hozzá és kí sé rő i hez:
„Atyám fi ai, fér fi ak, ha van va la mi
buz dí tó sza va tok a nép hez, szól ja tok.”
(Ap Csel 13,15) Buz dí tó szó ra van
szük ség – mert élet men tés ről van szó!

A múlt szá zad hat va nas éve i ben
tör tént egy fő vá ro si pe rem ke rü let
gyü le ke ze ti há za előtt. Az is ten tisz -
te let ről ki tó du ló so ka ság el árasz tot -
ta a vil la mos meg ál lót. Egy ide gen, aki
ak kor szállt le a jár mű ről, döb ben ten
né ze lő dött, majd han go san kér dez -
te: „Mi tör tént itt, bal eset?” Mi re az
ige hir de tés ha tá sa alatt va la ki ezt
vá la szol ta ugyan csak han go san:
„Nem, élet men tés.”

Ked ves és szim pa ti kus lát vány ha -
zánk sok te le pü lé sén a ki vi lá gí tott
temp lom to rony. A ki vi lá gí tott temp -
lom to rony pe dig olyan, mint a ten -
ger par ti vi lá gí tó to rony. Né mán be -
szé des! Ám túl ezen az egy ház misszi -
ói fel ada ta meg szó lal ni, a kor tár -
sak nak lel ké re be szél ni és buz dí tó
szót szól ni a csüg ge dő nek.

A no vem be ri ko mor han gu lat ba
be kú szik a csen des de rű, az evan gé -
li u mi re mény ség, a meg bé ké lés, mert
messzebb lá tunk a csil la gok vi lá gá nál
– az örök vi lá gos sá gig.

Élet men tés
g Ri bár Já nos

Károli- és
Ordass-díjat
kapott
dr. Pósfay György

f 6–7. oldal

Rit kán ta pasz tal ha tó meg az a ter mé -
sze tes hang szín és köz vet len lég kör,
amely a ba jai evan gé li kus, re for má tus,
bap tis ta és me to dis ta gyü le ke ze ti ta -
gok ok tó ber 31-i ün ne pét jel le mez te. 

Idén az evan gé li kus temp lom ban
em lé kez tek meg a re for má ció örök -
sé gé ről, mi vel az öku me ni kus is ten -
tisz te le tet kö ve tő en ke rült sor az új
pa ró kia, gyü le ke ze ti te rem és iro da
épü le té nek fel szen te lé sé re is. Dön tő
rész ben or szá gos evan gé li kus se gít -
ség gel, emel lett a kis gyü le ke zet és a
ba jai ada ko zók, va la mint a test vér -
gyü le ke zet ado má nya i val va ló sult
meg a be ru há zás. Öt éves ki tar tó
mun ka az, ami ért most há lát ad nak
– össze gez te nem kis meg ha tó dott -
ság gal a ba jai evan gé li ku sok lel ki pász -
to ra, Nepp Éva ezen a na pon.

Az öku me ni kus is ten tisz te le ten
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pök he lyet te se hir -
det te az igét. „Nem ke vés az, ami ért
együtt le he tünk ma” – kezd te pré di -
ká ci ó ját. Há la adás a kész lel kész la ká -
sért és gyü le ke ze ti köz pon tért, a re -
for má ció örök sé gé ért – amely nek
idén kü lön hang súlyt ad Kál vin szü -
le té sé nek öt szá za dik év for du ló ja – és
azért a nyi tott sá gért, amely a re for -
má ció kez de te i től nap ja in kig alap ér -
té künk: ezek együtt van nak most
je len az ün ne pen – szö gez te le. A re -
for má ció ün ne pé nek alap igé je (2Kor

4,5–7) alap ján hív ta fel a fi gyel met ar -
ra, hogy ne le gyünk csak ön ma -
gunk kal tö rő dő egy ház, ne a sa ját éle -
tünk kö rül fo rog jon min den gon do -
la tunk, ha nem igye kez zünk ar ra,
hogy ha csu pán cse rép edé nyek ként
is, de fel sza ba dul tan és so kak nak
hir des sük Krisz tust. 

Az is ten tisz te let után ke rült sor a
szen te lés re. A Cer felj-Ja go dic Vi o la és
Nagy Ta más épí té szek ter vei alap ján,
az Ép re ma Kft. ki vi te le zé sé ben el ké -
szült épü let va ló ban meg fe lel a mai
kor igé nye i nek, és a gyü le ke zet épí tés
le he tő sé gét is biz to sít ja. 

Len dü le tes, fi a ta los prog ram kö -

vet ke zett az im már bir tok ba vett
gyü le ke ze ti te rem ben: vi dám ze ne kí -
sér te a ve tí tett össze ál lí tás szív de rí -
tő ké pe it, ame lyek se gít sé gé vel min -
den ki nyo mon kö vet het te az épít ke -
zés tör té ne tét.

Jó szív vel mon dott vé gül kö szö ne -
tet Nepp Éva lel kész nő min den ki -

nek, aki se gí tett a mun ká ban, vagy
ado má nyá val tá mo gat ta. Az ün nep
vé gén Bán Bé la ba jai re for má tus lel -
kész kö szön té sé ben az új fa lak kö -
zött ez után zaj ló, meg újult és meg -
erő sö dött lel ki élet fon tos sá gá ra
mu ta tott rá.

g Sza bó La jos

Re for má ció je len  idő ben
Pa ró ki át és gyü le ke ze ti köz pon tot szen tel tek Ba ján

Bár a Brassói Egyházmegyében a
reformáció emléknapján mindig
más-más egyházközség ad helyet
az ünnepi istentiszteletnek, kézen-
fekvő volt, hogy ezúttal (a helyi
protestáns felekezetek ökumenikus
– az ő szóhasználatukban: „refor-

máció nagyheti” – sorozatához is
kapcsolódóan) a sepsiszentgyörgyi
evangélikus templomban tartassék
meg az orgonaszenteléssel egybe-
köthető évfordulós rendezvény.

Sep si szent györ gyi or go na szen te lés
b A re for má ció ha vá ban szá mos ün ne pi ese ményt je gyez het tek fel a Ro -

má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház ban is. Ok tó ber 24-én Csík -
sze re dá ban szen tel tek új evan gé li kus temp lo mot, múlt szom ba ton pe -
dig Ko vász na me gye szék he lyén emel te he lyi egy ház tör té ne ti ese -
ménnyé a re for má ci ói is ten tisz te le tet egy új or go na fel szen te lé se.

f Folytatás a 3. oldalon
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„Ami kor a Lé lek in dít, ak kor
nincs szó kar ri er ről, ha ta -
lom ról, si ker ről, va gyon ról,
csak élet men tés ről.
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Z S OL TÁ ROS IM ÁD SÁ G OK

Es ti kö zös imád ság

AZ E G Y H Á Z I  E SZ TEN D Ő U TOL S Ó ELŐT TI VA SÁR NAP JÁT ME G E LŐ ZŐ VA SÁR NAP  LK 12,5459

Mi lyen idő lesz ma?

W W W . M Y L U T H E R . H U

Mennyei Atyánk! Ké rünk, ve zess
bölcs be lá tás ra, hogy tü rel mes jó sá -
god dal vissza ne él jünk! Se gíts, hogy
szí vün ket ne a jo gos íté let től va ló ret -
te gés tölt se be, ha nem bűnt meg íté -
lő igaz sá god ko mo lyan vé te le. Ké -
rünk, Szent lel ked del, igéd del mun -
kál kodj kö zöt tünk, hogy nö ve ked -
jünk bű ne ink bo csá na tát aján dé ko -
zó Sza ba dí tónk, az igaz Jé zus Krisz -
tus is me re té ben.

Há lát adunk meg vál tó Urunk ban
meg je lent ke gyel me dért. Ő in dít
ben nün ket bűn bá nat ra, meg bo csá -
tás ra, meg bé ké lés re. Hoz zá for du -
lunk az íté let va sár nap ján, és bi za -
lom mal kér jük: Uram, Jé zus, Is ten
Fia, kö nyö rülj raj tunk!

Kö nyör günk egy há za dért, hogy
ki tar tó an kö ves se Urát és Fő pász to -
rát. Kö nyör günk né pe dért: úgy is -
mer hes sék má sok, mint akik Is ten
szent aka ra tát is me rik, és ma guk is
annak en ge del me skedve él nek.

Kö nyör günk az evan gé li um hir de -
tő i ért. Aján dé kozz vi lá gos lá tást,
hogy bá tor szó val, egy ér tel mű en
han goz zék a re mény ség gel te li vi gasz -
ta lás, a jó zan ta nács, a ha tá ro zott in -
tés, a sze re tet ből fa ka dó fi gyel mez -
te tés. Kö nyör günk a gyü le ke ze tek éle -
té ben fe le lős tiszt sé get vál la ló kért,
hogy sza vuk kal s még in kább élet pél -
dá juk kal Uruk ról ta nús kod ja nak.

Kö nyör günk, hogy ott ho na ink -
ban, gyü le ke ze te ink ben, egy há za -
ink ban őszin tén tud junk be szél ni
az egy más el len el kö ve tett bű nök ről,
a Krisz tus sze re te té hez mél tat lan
tet tek ről, sza vak ról, el len sé ges ke -
dés ről. En gedd, hogy mind eb ből
okul junk, és fá rad ha tat la nul ke res sük
a bi za lom és egyet ér tés út ját.

Kö nyör günk mind azo kért, aki ket
igaz ság ta la nul meg bán tot tak, rész vét -
le nül sor suk ra hagy tak, meg aláz tak,
akik nek tes ti-lel ki meg hur col ta tás ban
volt ré szük. Kö nyör günk azo kért,
akik bűn bo csá nat ból él nek, ké szek
na pon ta meg bo csá ta ni, még is sok
sze re tet len sé get ta pasz tal nak. Kö -
nyör günk a csa lá do kért, az utá nunk
jö vő ge ne rá ci ó kért, a be te ge kért, el -
ha gyot ta kért, a gon dok kal küsz kö dő -
kért, a re mény vesz tet te kért, akik
csüg ged ten gon dol nak a jö vő re.

Ta ná csolj böl csen, hogy a bé kes -
ség mun ká lá sa ne ha zug szó lam le -
gyen aj kun kon, ha nem tud junk ki áll -
ni az igaz ság mel lett, s an nak kép vi -
se le té től sem mi se tán to rít has son
el. Kö nyör günk, hogy min den kor
Jé zust kö ves sük, aki utunk, igaz sá -
gunk és éle tünk, a Bé kes ség Fe je del -
me. Ámen.

Oratio
œcumenica

b A múlt hé ten meg is mer ked het -
tünk a zso lozs ma, a kö zös zsol -
tá ros imád ság egy sze rű alak já val,
me lyet min den nap szak ban és
min den élet hely zet ben, kö zös -
ség ben és egyé ni leg is hasz nál ha -
tunk. Ma en nek az imád ság for -
má nak a dí sze sebb vál to za tát
mu tat juk be ol va só ink nak.

Az es ti kö zös imád ság leg el ter jed tebb
for má ja az ere de ti leg al ko nyat kor
vég zett ve spe ra (ve spe rás vagy ve cser -
nye). A le fek vés előt ti, nap zá ró szer -
tar tás – lé nye get nagy sze rű en ki fe -
je ző – ne ve: komp let óri um. Mi vel a
két for ma nem sok ban tér el, új éne -
kes köny vünk össze von va köz li ezek
rend jét (GyLK 647).

Az el ső rész ben a be ve ze tő kö nyör -
gés (in vo ká ció) és a – Szent há rom sá -
got vagy Krisz tust – di cső í tő ének
után rög tön a zsol tá ro zás kö vet ke zik.
Ál ta lá ban há rom zsol tár hang zik el
(rö vi debb al kal mak kor elég egy is).

Az igei rész ben elő ször ige ol va sást
hal lunk (ca pi tu lum), majd ige hir de -
tés re nyí lik le he tő ség. Er re fe lel az –
elő éne kes és gyü le ke zet vá la szol ga -
tá sá ra épü lő – respon zó ri um (múlt
he ti szá munk ban kö zöl tünk is egy
ilyen té telt). Ez után a him nusz ke rül
sor ra: a nap szak nak vagy az egy há -
zi év nek meg fe le lő – gre go ri án vagy

gyü le ke ze ti – ének. Az át ve ze tő sor -
pár (ver zi ku lus) funk ci ó ja, hogy
össze kös se ezt a sza kaszt a har ma dik,
imád sá gos résszel.

Most a zso lozs ma-is ten tisz te le tek
köz pon ti té te le, a can ti cum kö vet ke -
zik (mely zsol tár for má jú, de nem a
Zsol tá rok köny vé ből va ló imád ság). Itt
tér el a két es ti is ten tisz te let. A vespe -
ra can ti cu ma a Mag ni fi cat, Má ria há -
la éne ke (Lk 1,46–55). Mi vel a nagy ün -
ne pe ken ha gyo má nyo san dí szes for -
má ban vé gez ték ezt a szer tar tást,
sok több szó la mú Mag ni fi cat-fel dol -
go zást is mer a ze ne tör té net – J. S.
Bach mű ve ere de ti leg a ka rá cso nyi
ves pe ra ré sze. A komp let óri um can -
ti cu ma a Nunc dimit tis (GyLK 783),
Si me on há la éne ke (Lk 2,29–32); er -
re a szö veg re töb bek kö zött H. Pur -
cell és F. Men dels sohn-Bart holdy írt
több szó la mú fel dol go zást. (A má sik
kü lönb ség a két al ka lom kö zött, hogy
a komp let óri um be ve ze tő ré szé ben
bűn bá na ti imád sá got is mon dunk.)

A can ti cu mot a nap imád sá ga
(kol lek ta) kö ve ti. Ün ne pé lye sebb al -
kal ma kon fel csen dül het egy mo tet -
ta vagy hang sze res ze ne mű, el han -
goz hat nak hir de té sek és ál ta lá nos
kö nyör gő imád ság is. Majd egy sze -
rű ky rie ve zet a Mi atyánk hoz. A be -
fe je ző rész tar tal maz za az ál dást és
a be ne di ca must (lásd a mel lé kelt
kot tát). A be ne di ca mus is ál dó ének -
vers, így he lyet te sít he ti az ál dást,
vagy csat la koz hat hoz zá. Vé gül zá ró -
ének ének lé sé re van le he tő ség.

A GyLK 648–654 rend jei a zsol tá -
ro zó is ten tisz te le tek egy há zi év sze -
rint vál to zó té te le it köz lik: ta lá lunk
itt ad ven ti, ka rá cso nyi, víz ke resz ti,
böjt elő-böj ti, hús vé ti, pün kös di és
szent há rom sá gi anya got (ez utób bi
ál ta lá nos hasz ná lat ra is al kal mas).

A zso lozs ma-is ten tisz te le tet a li -
tur gus (nem fel tét le nül a lel kész)
ve ze ti, aki nek se gí tői az elő éne ke sek,
il let ve ün ne pé lye sebb al kal mak kor a
kis li tur gi kus ének kar is. Ha a li tur -

gus ide gen ke dik az ének lés től, az
elő éne ke sek egyi ke át vál lal hat ja tő -
le az éne kes ré szek több sé gét. A
gyü le ke ze tet ál ta lá ban két fél kar ra
oszt juk; ki sebb kö zös sé gek ben az
elő éne kes éne ke vál ta ko zik a tel jes
gyü le ke ze té vel.

Az imád ság ha gyo má nyos mód ja,
hogy a kö zös ség a zsol tár szö ve ge ket
egy egy sze rű, né hány hang ból ál ló
dal la mon, úgy ne ve zett zsol tár tó nu -
son szó lal tat ja meg. Ez nem a mai fo -
gal mak sze rin ti ének lés, itt a lé nyeg
nem a dal la mon, ha nem a meg szó -
la ló szö ve gen van; a zsol tár tó nus
fel ada ta az, hogy hor doz za és ki emel -
je az imád ság szö ve gét. Szük ség ese -
tén az egyes szö ve gek dal lam nél kül
is meg szó lal tat ha tók; a hang súly a kö -
zös sé gi imád sá gon van. (A zsol tá ro -
zás to váb bi rész le te i ről egy hét múl -
va lesz szó.)

A GyLK rend jei temp lom ban tar -
tott al kal mak ra ké szül tek, kel lő ru gal -
mas ság gal ke zel ve azon ban más kö -
rül mé nyek kö zött is al kal maz ha tók:
pél dá ul ott hon csa lá di kör ben vagy
egye dül; mun ka he lyi vagy is ko lai
kö zös ség ben; tá bor ban, kon fe ren -
ci án vagy ki rán du lá son. A lé nyeg
az, hogy időt szán junk a bel ső csönd -
re, a lel ki és szel le mi nyi tott ság ra: ha -
mar meg ta pasz tal juk en nek gyó gyí -
tó ere jét!

g Ecse di Zsu zsa

C ANTATE

Mond ják, hogy a ré gi má jus el se jei
fel vo nu lá sok ra a me te o ro ló gi ai je len -
tés min dig jó időt ígért, hogy ez zel is
nö vel je a fel vo nu lók szá mát. Azon -
ban a fel jegy zé sek ezt a fel te vést
1972 után nem min dig tá maszt ják alá.
Az elő re jel zé sek ak kor már nem vol -
tak min dig op ti mis ták. Az igaz, hogy
rossz idő ese tén a ve ze tők kö zül leg -
ki vált Ma ro sán György so sem mu -
lasz tott el tri um fál ni: „lám, még is
mennyi en el jöt tek”, a prog nó zis sal
szem ben jobb idő ese té ben pe dig
egye ne sen ezt mond ta (uj já val az ég -
re bök ve): „lám, ott is ben nün ket tá -
mo gat nak”.

* * *

Az utol só íté let tel va ló bá nás egy há -
zi as sá gunk és sze mé lyes éle tünk erős
fegy ve re. Van nak, akik azt mond ják,
itt van már az aj tó ban. Van nak, akik
azt mond ják: nézd az eget, egy fel hő
sem lát szik, itt bi zony nem lesz íté -
let idő. 

A vész ma da rak és az idők je le i re
nem gon do lók min dig is jól meg fér -
tek egy más mel lett, egy más el len. Ta -
lán azért, mert ezek mind mi ma gunk
va gyunk: oly kor et től ret te günk, oly -
kor at tól. Jé zus nem kö zöt tük, kö zöt -
tünk sze ret ne igaz sá got ten ni. Nem
azt mond ja: nek tek van iga za tok,
hi szen már „az aj tó előtt ál lok, és zör -
ge tek”, de azt sem mond ja: nek tek van
iga za tok, mert „az Is ten or szá ga nem
úgy jön el, hogy az em ber je lek ből kö -
vet kez tet het ne rá. Azt sem mond hat -
ják: Íme, itt, vagy íme, ott van! – Mert
az Is ten or szá ga kö zöt te tek van!” Ha -
nem azt mond ja: itt van ez a kor,
amely ben él tek. A föld és az ég je len -
sé ge it fel is me ri tek, e mos ta ni időt mi -
ért nem tud já tok fel is mer ni?

* * *

Ki tün tet tek egy tíz éves új-zél an di
is ko lás lányt, Abby Wutz lert, aki Sza -
moa szi ge tén ész re vet te, hogy cu na -
mi kö ze le dik, fi gyel mez tet te a tu ris -
tá kat, és ez zel több em ber éle tét
meg men tet te. A 2009. szep tem ber
29-i ka taszt ró fá ban több mint száz -
nyolc van em ber halt meg Sza mo án
és kör nyé kén.

A lány, aki szü le i vel és báty já val
nya ralt a sza mo ai La lom anu vá ro -
sá ban, ész re vet te, hogy az óce án vi -
ze a cu na mi ér ke zé se előtt el kez dett
vissza hú zód ni, és azon nal rá jött, mi -
lyen ka taszt ró fa kö ze lít. Abby el kez -
dett ro han ni a stran don, fi gyel -
mez tet te az ott lé vő ket a cu na mi ve -
szély re, töb bek éle tét ment ve meg
ez zel.

Abby az is ko lá ban ta nul ta meg,
mi lyen je lei van nak egy kö ze le dő
cu na mi nak.

* * *

Na gyon von zó a tör té nel münk ben
meg je lent Jé zust meg tar ta ni a tör -
té ne ti ség sík ján. Így ugyan is a kér -
dé sek éle el vész. Ha ott let tem vol -
na, én így vagy úgy cse le ked tem vol -
na. Ál ta lá ban „úgy”, ami a jót je len -
ti. A tör té ne ti Jé zus nem csu pán
meg halt – kö rü löt te az em be rek
így vagy úgy cse le ked tek –, ha nem
fel is tá madt. A tör té net le zá rult. Az
ott le vő ket le het ki tün tet ni vagy
bün tet ni, de szá munk ra meg ma -
rad a könnyed la tol ga tás le he tő sé ge,
hi szen dön té se ink nek nincs ko moly
kö vet kez mé nyük.

Jé zus ügye azon ban nem zá rult le.
A „mos ta ni idő” – a ka i rosz – most
van. A vissza hú zó dó ten ger cu na mit
sej tet. Nem a tá vol ba he lye zett jö -
vő a tét, a mos ta ni idő a fo lya mat ré -
sze. Nem kell ki tel je se dés re vár ni,
most van az idők tel jes sé ge. A bí ró

elé me nés az el ítél te tés fo lya ma tá -
nak a ré sze. Ab ból le het me ne kül ni,
Is ten elől nem.

* * *

Han kiss Ele mér sze rint a reg ge li
szer tar tá sok éle tünk biz ton ság ér ze -
tét nö ve lik. Olyan ka pasz ko dók,
amelyek kel ma gunk szá má ra bi zo -
nyít juk, hogy a dol gok rend ben men -
nek, hogy he lyünk van a vi lág ban,
hogy nem kell tar ta nunk sem mi től.
En nek kri ti kus pont ja az idő já rás-je -
len tés. 

A reg ge li ká vé val, az új ság el ol va -
sá sá val, ma gunk rend be ho za ta lá val
mint egy fel épít jük ba rát sá gos kör nye -
ze tün ket, de az idő já rás ki szá mít ha -
tat lan. Ez min dent el ront hat. Ezért
idő já rás biz tos kör nye ze tet pró bá -
lunk ki ala kí ta ni. Idő já rás biz tos ga rá -
zsunk ban be ülünk az idő já rás biz tos
au tónk ba, amellyel az uta kon – me -
lyek ről le ta ka rí tot ták a ha vat és a je -
get – el ju tunk idő já rás biz tos hi va ta -
lunk ba. Köz ben a rá di ó ból fél órán -
ként meg szó lal az idő já rás-je len tés.
Ha ma gát a fo lya ma tot kéz ben tart -
juk, nem ér het min ket meg le pe tés.

* * *

Mit je lent ez: a mos ta ni idő? Biz tos
va gyok ben ne, hogy itt nem olyan je -
le ket kell vizs gál nunk, ame lyek a mi
ko runk ban az utol só idők ről be szél -
nek. Há bo rúk, gaz da sá gi össze om lás,
ter mé sze ti ka taszt ró fák min dig is
vol tak, és lesz nek is még. Ezek ter mé -
sze te sen fi gyel mez te tő je lei mu lan -

dó sá gunk nak. Az, ami ről Jé zus be -
szél, nem a jö vő, ha nem a je len.
Vizs gál já tok meg ezt az időt, amely -
ben vagy tok, a le he tő sé get, amely
szá mo tok ra ma nyí lik ki. Nem ve szi -
tek ész re, mi tör té nik ve le tek?

Sem mi kü lö nös – mond juk. A
kér dés re: „Hogy vagy?”, a kö te le ző vá -
lasz: „Kö szö nöm, jól.” Min den a ma -
ga meg szo kott út ján ha lad. Ka pasz -
ko dom a biz tos pon tok ba. Ki ma gya -
rá zom a rend kí vü li e ket, az ag gasz tó -
kat, a nyo masz tó kat. „Az nem le -
het…” – kez dem a mon da ta i mat, és
ha még is meg tör té nik az el kép zel he -
tet len, meg pró bá lok ar ra fel épí te ni
va la mi le het sé ge set.

Eb ben a ret te gő ka pasz ko dás ban,
ahogy a ki szá mít ha tat lant ural ni pró -
bá lom, Krisz tus ke reszt je nem je lent
té nye zőt. Az is mert sze rel mi val lo más
for mu lá ja itt is be vá lik. „Úgy imád lak,
min dent meg ten nék ér ted, le ho zom
ne ked a csil la go kat is mind, és szom -
ba ton át me gyek hoz zád, ha nem esik
az eső.” Könnyebb len ne el he lyez ni őt
va la ho vá a tá vol ba vagy a ma gas ba,
ahogy a bá be li to rony épí tők tet ték.

De Krisz tus ke reszt je vég te len né
te szi a ki szá mít ha tat lant. Fel dúl ja
biz tos pon tok ra tá masz tott éle te -
met. Is ten sze re te te nem en ge di,
hogy más ba ka pasz kod jam. El jön
majd, mint va la mi ve szély, amely
most még tá vol van? Gon dol junk rá
egy év ben egy szer, de nem kell ko mo -
lyan ven ni? Vissza űz he tem a múlt ba,
a tör té ne ti ség be? Jé zus sza va egyi ket
sem en ge di meg. Nem azt mond ja
csu pán: fi gyel je tek, és ve gyé tek ész -
re, ha majd el ér ke zik, mint va la mi vi -
har, amely nek elő je le it is mer ni le het,
ha nem ar ról az idő ről be szél, amely
itt van. Már és még. Krisz tus az idő.
Mi lyen idő van? Krisz tus az idő.

g Ko czor Ta más

A VA SÁRNAP IG ÉJE
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Hosszú évek óta várt ese mény hely -
szí ne volt ok tó ber 23-án a ko lozs -
vá ri Sé ta tér: sok-sok hu za vo na,
aka dá lyoz ta tás után le lep lez ték a
vá ros új, ma gyar vo nat ko zá sú 1956-
os em lék mű vét. Két ar cú a mű, egy
aj tó, for gó aj tó tu laj don kép pen,
mely nek egyik ol da la bör tön ka pu,
má sik ol da la a raj ta le vő nap szim -
bó lum mal a re mény ség, a vi lá gos -
ság, a sza bad ság, az igaz ság, a
szebb jö vő jel ké pe. 

Igen, va ló ban nagy sze rű szim bó -
lum az aj tó, hi szen le he tő sé get ad át -
lép ni a szel lem, az ideo ló gi ai ku darc,
a lel ki sö tét ség teg na pi ol da lá ról a
fény és vi lá gos ság, a sza bad ság és hu -
má num be fo ga dó ol da lá ra. Szük ség
van a ka pu ra, mert ed dig ha tal mas fa -
lak, át jár ha tat lan esz mei, szel le mi fa -
lak vá lasz tot ták el a ba ri kád két ol da -
lán le vő ket, ma azon ban le he tő ség
nyí lik meg ta pasz tal ni a da masz ku szi
meg té rés ka tar ti kus él mé nyét. Er re
a da masz ku szi él mény re óri á si szük -
sé ge van a vi lág nak, a tár sa da lom nak,
a mai em ber nek, de te gyük hoz zá: az
egy ház né pé nek is.

Te kint sünk a ma em be ré re, va jon
nincs-e eg zisz ten ci á lis szük sé günk az
át me net él mé nyé re? 1956 a sza bad -
ság ról szól, de ad-e tör té nel mi, er köl -
csi tar tást ma? Dá vid Gyu la iro da -
lom tör té nész, az 56-os ko lozs vá ri

meg moz du lá sok egyik ve zér alak ja az
em lék mű fel ava tá si ün nep sé gén az
egy kor meg hur colt és be bör tön zött
baj tár sak ne vé ben fo gal maz ta meg
so ka kat za var ba ej tő kér dé sét, és in -
téz te a ma em be ré hez – hoz zánk,
túl élők höz, újak hoz. „Ho vá tet té tek
a For ra dal mat? Mer re haj tot tá tok az
élet ke re két, ami kor – ne künk is kö -
szön he tő en – vég re össze om lot tak
azok a kom mu nis ta rend sze rek,
ame lyek a »vi lág egy ha to dán« az
el nyo más, a ter ror, a ki szol gál ta -
tott ság, a ho mo ge ni zá ció va ló sá gát
hoz ták el, meg ha zud tol va még a
ma guk hir det te esz mé ket is?” Mert
ők, ha ma kö rül néz nek – mond ja –,
nem igen is mer  nek rá ar ra a vi lág ra,
ame lyért 56-ban zász lót bon tot tak,
ame lyért az éle tü ket, a fi a tal sá gu kat
ad ták.

Mi tör tént a mai vi lág gal? Húsz
év el telt az úgy ne ve zett rend szer vál -
tás óta, Le nin, Marx, En gels, Sztá -
lin, Cea uşes cu, Ká dár mint egy le -
tűnt, rossz em lé kű vi lág „fe lejt he tet -
len re lik vi ái” már ré gen nin cse nek,
de a va ló ság az, hogy szel le mük kí -
sért ma is. Ott van nak a ká ro sult lel -
kek ben, agyak ban, so kak zsi ge re i -
ben, mo so lyunk ban, ösz tö nös cse -
lek vé sünk ben, fé lel me ink ben. Ma -
gunk ban, ott mé lyen meg la pul va,
szin te ész re vét le nül hord juk e „le -

tűnt kor” em lé ke it, fosz lá nya it, fel-
fel tö rő be ideg ző dé se it, iro ni kus fin -
to ra it, s ta lán ész re sem vesszük, na -
pon ta hány szor bot lunk ma rad vá -
nya i ba, és ak kor, ami kor a lel kek és
sze mé lyi sé gek tor zu lá sa it lát juk,
üvölt a tény: kí sért a má ban az át -
men tett múlt.

Ma rad vá nyok van nak bő ven; egy
bu da pes ti tu ris ta cég „sar ló és ka la -
pács” tú rát kí nál az ér dek lő dők nek,
de en nél sok kal több lát ha tó ma is a
par la ment ben, a köz hi va ta lok ban,
is ko lák ban, az egye te me ken, a mé di -
á ban, az üz le ti élet ben, sőt az egy ház -
ban is.

Mi vel szem be sü lünk a min den na -
pok ban? Dá vid Gyu la le lep le ző sza -
vai so rol ják mind ezt: „A kom mu niz -
mus bű ne i nek leg ma ga sabb szin tű
meg bé lyeg zé se után e bű nök el kö ve -
tői to vább ra is ar cát la nul grasszál nak
kö zöt tünk, mi köz ben mi egy mást és
a sze kus dosszi ék ból ide lö kött gu mi -

cson to kat rág juk el ke se re det ten. A
szo ci a liz mus ál tal meg csú folt köz tu -
laj don igaz sá gos el osz tá sa s a ma gán -
tu laj don tisz tes sé ges vissza szol gál ta -
tá sa he lyett a »rend szer vál tás« me -
ne té ben meg szer zett va gyo nok bir -
to ko sai ve tél ked nek, mi köz ben ví gan
fo lyik a kom mu niz mus egy ko ri kár -
val lott ja i nak ki sem mi zé se, új »tör vé -
nyek« ne vé ben. A mun ka be csü le té -
nek hely re ál lí tá sa he lyett egy spe ku -
lá ci ón ala pu ló »vi lág gaz da ság« ural -
ma alá ke rül tünk, amely nek ha tal ma -
sai a ma guk elő idéz te csőd ből is a
dol go zó em be rek ká rá ra akar nak ki -
lá bal ni. A szel lem sza bad sá gát akar -
tuk, és ehe lyett a szel le mi se lejt ter -
jesz té sé nek kor lát lan és min dent el -
söp rő sza bad sá gá ban ful dok lunk.
Sza bad né pek test vé ri sé gét re mél tük
és mun kál tuk még a bör tö nök fa la -
in be lül is, ehe lyett itt is, ott is új na -
ci o na liz mu sok szü let tek, új »nem zet -
ál la mi« am bí ci ók, nyelv tör vé nyek, a
más nyel vű ek kel vagy más fa jú ak kal
szem be ni in to le ran cia – el egé szen a
tett le ges sé gig, a gyil kos sá gig.” És iga -
za van, mert – mintegy meg sza kít ha -
tat lan kon ti nu um ként – az ér té kek
vi lá ga he lyett ma to vább ra is az ér -
de kek vi lá ga ér vé nye sül.

A lel ki fa lak, lel ki sza ka dé kok,
el vá lasz tó ár kok ar ra fi gyel mez tet nek
ma is, hogy a da masz ku szi meg té rés

út ja so ha sem vesz ti el ak tu a li tá sát.
A meg té rés sel, a fe le lős ség vál la lás -
sal tar to zunk 56 szel le mé nek. 56
tör té nel mi és er köl csi tar tás ra kö te -
lez, de csak azért ké pes er re, mert ál -
do za tai és re mé nyei nap fé nyes jö vőt
ál mod tak meg, mely nek meg va ló sí -
tá sa a mi ke zünk ben van.

Ho va tet tük a for ra dal mat, test vé -
re im? El in dul tunk ve le a da masz ku -
szi úton. Úton va gyunk, de még
nem ér kez tünk meg. Előt tünk a
meg té rés, a meg tisz tu lás le he tő sé ge,
s ez zel vég ered mény ben nem csak
ön ma gunk nak tar to zunk, ha nem
gyer me ke ink nek, uno ká ink nak és
mind azok nak, akik utá nunk jön -
nek. Tar to zunk az zal, hogy át ment -
sük mind azt, ami nem a mi énk, de
ami ránk bí za tott meg őr zés re, gya -
ra pí tás ra – ami tisz ta, szép és jó, ami
em be ri úgy, hogy Is ten sze rint va ló.

Kí sért a má ban az át men tett múlt
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Két száz esz ten de je szü le tett
Oros há zán Szé kács Jó zsef evan -
gé li kus püs pök. Eb ből az al ka -
lom ból 2009 Szé kács-év egy há -
zunk ban, szá mos ese mé nyen
em lé kez nek „az or szág pap já -
nak” is ne ve zett egy há zi ve ze tő -
re. Szep tem ber el se je óta az ő
ne vét vi se li az Oros há zi Evan gé -
li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um – az ün ne pé lyes
név fel vé tel a re for má ció em lék -
nap ján tar tott ün ne pi is ten tisz -
te le ten tör tént meg.

Az evan gé li kus egy ház – az ok ta tás
szem pont já ból is – szin te a kez de tek -
től egé szen az 1948-as ál la mo sí tá sig
fon tos sze re pet ját szott Oros há za
éle té ben. A fe le ke ze ti ok ta tás a rend -

szer vál tás után, 1992-ben in dul ha tott
új ra a vá ros ban. 

A kis gyer mek kor tól az érett sé gi -
ig kép zést nyúj tó in téz mény – az óvo -
dá ba 150-160 gyer mek, az ál ta lá nos
is ko lá ba 340, a gim ná zi um ba 192
di ák jár – név adó is ten tisz te le tén Ri -
bár Já nos kö szön töt te a temp lo mot
zsú fo lá sig meg töl tő gyü le ke ze tet. 

Gáncs Pé ter püs pök – a ne vet ja -
vas ló „tisz te let be li ke reszt apa” – 2Kor
4,5 alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban

egye bek mel lett ar ról be szélt, hogy a
név kö te lez. Szé kács szol gá la tá nak lé -
nye gét, szel le mi örök sé gét jól ki fe je -
zi a né hai püs pök nek az al ka lom ra
szó ló meg hí vón ol vas ha tó cél ki tű zé -
se: „Iga zat szól ni sze re tet ben”. 

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban Kopf
And rás is ko la lel kész és di á kok, va la -
mint Ri bár Já nos es pe res és De ák
Lász ló igaz ga tó lel kész vet tek részt. 

A dísz köz gyű lés ke re té ben –
Jantos Istvánnénak, az iskola igaz ga -
tó jának ünnepi gondolatai után – az
in téz ményt töb ben is kö szön töt ték:
Ra dos né Len gyel An na, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je, Do mo kos
Lász ló, a Bé kés Me gyei Köz gyű lés el -
nö ke, Né meth Bé la, Oros há za pol gár -
mes te re, dr. Dan csó Jó zsef al pol gár -
mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő és Ko -
la rovsz ki Zol tán, a bé kés csa bai evan -
gé li kus gim ná zi um igaz ga tó ja. 

Az üd vöz lé sek so rá ban kü lö nö sen
is meg ha tó volt az a pil la nat, ami kor
Bla hó Já nos, a Tán csics Mi hály Gim -
ná zi um és Szak kö zép is ko la igaz ga tó -
ja át nyúj tot ta Jan tos Ist ván né nak a
haj da ni evan gé li kus gim ná zi um tör -
té nel mi pe csét jét. 

Az is ten tisz te let a temp lom fa lán
el he lye zett em lék táb la fel ava tá sá val
(ké pün kön) és az is ko lá ban tar tott fo -
ga dás sal zá rult. 

g – gaz dag – 

Iga zat szól ni sze re tet ben
Szé kács-is ko la Oros há zán

Az 1998-ban át adott tá gas, mo dern
sep si szent györ gyi temp lom nak ép -
pen ség gel kez det től volt vil lany or go -
ná ja, a gyü le ke zet nek azon ban
ugyan csak kez det től vá gya volt, hogy
a hang sze rek ki rály nő jé nek „il lőbb”
– idő ál lóbb és a haj lék mé re té hez is
mél tóbb – da rab ja ke rül hes sen a
kar zat ra. Mint egy há rom év vel ez -
előt tig volt is ilyen re ígé ret a szász
evan gé li ku sok tól, ám mi u tán ők
meg gon dol ták ma gu kat, elég sé ges

anya gi ak hí ján ma radt az is te ni gond -
vi se lés re va ló ki zá ró la gos ha gyat -
ko zás. Vé gül a sváj ci Fer di nand Stem -
mer or go na épí tő nagy mes ter ál tal
2003-ban ala pí tott Szász her má nyi
Or go na épí tő és -res ta u rá ló Mű hely -
ből ér ke zett a hír: a win terthu ri
Chris cho na gyü le ke zet szí ve sen aján -
dék ba ad ná 1951-ben Genf ben épí tett
or go ná ját. Így „csu pán” le sze re lé sé -
nek, szál lí tá sá nak és mint egy fél esz -
ten dőn át tar tott új ra épí té sé nek költ -
sé ge it kel lett elő te rem te ni… Ze le nák
Jó zsef es pe res, he lyi lel kész el mond -

ta: a gond vi se lés er re is ki ter jedt, hi -
szen a gyü le ke zet nek e cél ra ak kor
egy „fil lér je” sem volt.

A re for má ció – Sep si szent györ -
gyön két sze re sen is ün ne pi – em lék -
nap ján Ador já ni De zső Zol tán püs -
pök hir det te Is ten igé jét, az is ten tisz -
te le tet kö ve tő en pe dig Hor váth Zol -
tán ko lozs vá ri or go na mű vész mu tat -
ta be, hogy mi re ké pes – az egy ház
lel ké szi ve ze tő je ál tal fel szen telt – két -
ma nu á los, ti zen hét re gisz te res új
hang szer.

g TPK

Sep si szent györ gyi or go na szen te lés

b Nagy so ká ra for dult csak a kulcs
a zár ban Me ző he gye sen 1949.
ok tó ber 23-án, azon a na pon,
ami kor Ke mény La jos püs pök he -
lyet tes fel szen tel te a he lyi evan -
gé li ku sok haj lé kát. Az epi zó dot
a temp lo mot épí tő Marschal kó
Gyu la múlt szom ba ton ün ne pi
is ten tisz te let ke re té ben idéz te fel
né pes gyü le ke zet előtt, ki emel -
ve, hogy ez az ap ró moz za nat
em lé kez te tett Jé zus ra, aki meg
akar ja nyit ni és temp lom má
akar ja szen tel ni min den em ber
szí vét. A temp lom aj tó vé gül is
ki nyílt. Va jon meg nyílt-e már a
te szí ved is Meg vál tód előtt? –
tet te fel a kér dést az egy be gyűl -
tek nek a nyu gal ma zott lel kész. 

A vi har sar ki vá ros ban a nyil ván tar -
tás sze rint nap ja ink ban har minc
evan gé li kus él (ma a tót kom ló si egy -
ház köz ség hez tar toz nak). Hol ott
1925-ben, ami kor Me ző he gyes le -
ány egy ház ként még a pit va ro si anya -
egy ház hoz tar to zott, és fel me rült az
ön ál ló so dás, a sa ját lel kész és temp -

lom igé nye, még nyolc száz kö rül
volt a hí vek szá ma. Dr. Raffay Sán -
dor püs pök 1934. má jus 27-én ren delt
ide lel ki pász tort, a do lo gi ki adá so kat

ak kor az Ál la mi Mé nes bir tok fe dez -
te. A temp lom épí té se 1944. jú li us el -
se jén vet te kez de tét, Ágos ton Sán dor
ter vei alap ján. A II. vi lág há bo rú ki -
tö ré se mi att a mun ka fél be sza kadt,
csak 1948. jú ni us vé gén foly tat ták az
egy év vel ké sőb bi szen te lé sig. 

Az él ni aka rás és a re mény je le
volt ez – mond ta Gáncs Pé ter Péld
16,9 alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben. A Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi

ve ze tő je egye bek mel lett ar ról be -
szélt, hogy – amint Lu ther ír ta –:
„Nem a gyö nyö rű fa lak, tor nyok, ha -
ran gok a fon to sak, ha nem egye dül

a gyü le ke zet Is ten hez
kül dött, el len áll ha tat -
lan imád sá ga.” 

A há la adó is ten tisz te -
let li tur gi á já ban Szpi -
sák At ti la tót kom ló si
lel kész se géd ke zett. 

A pré di ká ció után
rö vid mű sor kö vet ke -
zett, majd ün ne pi köz -
gyű lés kez dő dött, amely -
nek ke re té ben a fel -
ügye lő, dr. Szol lár Ist -
ván rö vi den is mer tet te
a gyü le ke zet tör té ne -

tét. Ez után Marschal kó Gyu la a vá -
ro sért vég zett mun ká ja el is me ré se -
ként ok le ve let és em lék tár gya kat
ve he tett át a Me ző he gye si Vá ros- és
Kör nye zet vé dő Egye sü let el nö ké -
től, dr. Ke re kes György től. Az al kal -
mat a Pro Vo cal kó rus fel lé pé se tet -
te még szí ne seb bé. Az ün nep a
temp lom fa lán el he lye zett em lék táb -
la le lep le zé sé vel zá rult.

g G. Zs.

Nem csak fa lak
Hat van esz ten de je épült a me ző he gye si evan gé li kus temp lom
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b Az öku me né egy szer re mu tat ja
a fá radt ság és az éber ség je le it –
ál la pí tot ta meg, né met or szá gi
pél dák ra és ér té ke lé sek re is hi -
vat koz va, Reuss And rás evan gé -
li kus teo ló gi ai ta nár azon a
meg be szé lé sen, ame lyet a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) Teo -
ló gi ai és Ke resz tyén Egy ség Bi -
zott sá ga ren de zett ok tó ber 21-
én Öku me ni kus kap cso la tok
Ma gyar or szá gon cím mel.

A né pes hall ga tó ság előtt el hang zott
elő adá sok és kor re fe rá tu mok tár -
gyát a ke resz té nyek Krisz tus ban
adott egy sé gé nek a meg élé se ad ta az
élet kü lön bö ző hely ze te i ben. Reuss
pro fesszor egye bek mel lett ar ra a kö -
vet kez te tés re ju tott, hogy az egy há -
zak kö zöt ti hi va ta los meg egye zé -
sek, kon szen zu sos do ku men tu mok
je len tős ered mé nye i hez ké pest az
egy há zi éle tet jel lem ző öku me ni kus
kap cso la tok lé nye ge sen sze ré nyeb -
bek. Ez a tény mind azon ál tal nem
vál toz tat azon, sőt meg erő sí ti, hogy
az egy ség tö rek vést Krisz tus mun kál -
ja s így az nem ál la pot, ha nem a ja -
vu lás kö ve tel mé nye. Ez a ke resz -
tény össze fo gás nak itt és most mo -
ti vá ci ó ja, esz ka to lo gi kus táv la tok -
ban pe dig biz to sí té ka.

Krá nitz Mi hály ró mai ka to li kus és
Fa za kas Sán dor re for má tus teo ló gi -
ai ta nár kor re fe rá tu má ban egye bek
mel lett ar ról szólt, hogy az egy há zak
együtt mű kö dé se mo dell ér té kű le -
het a vi lág szá má ra a pár be széd re va -
ló tö rek vés ben, a bi zony ság té tel re va -
ló bá tor ság ban, a test vé ri se gít ség -
nyúj tás ban tá ma dá sok kö ze pet te, a
meg bé ké lés ben, a vi lág ki hí vá sa i nak
kö zös or vos lá sá ban, a ha mis te kin té -
lyek, bál vány imá dá sok el uta sí tá sá ban,
a pró fé tai, kri ti kai hang meg fo gal ma -
zá sá ban. Kál vin Já nos 1537-ben

elhangzott sza va i ra is hi vat koz va
mind ezt úgy fog lal hat juk össze, hogy
a fe le ke ze ten ként el mon dott pré di -
ká ci ók vé gén kez dőd nek iga zán azok
a fel ada tok, ame lye ket az egy há zak
hi te le sen és ha té ko nyan együtt tud -
nak be töl te ni.

A má sik té ma kör az öku me né
szel le mé nek és az öku me ni kus
együtt mű kö dés nek az ok ta tás ban
meg je le nő sze re pe és le he tő sé ge i 
volt. Nyil ván va ló, hogy az ok ta tás -
ban a kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar -
to zók és nem tar to zók együtt ta nul -
nak és együtt ta ní ta nak. Kü lön bö ző
ará nyok ban ugyan, de így van ez az
egy há zi is ko lák ban is. Ezért na gyon
fon tos öku me ni kus fel adat a tisz tá -
zás és tisz tán lá tás val lá si, spi ri tu á lis
kér dé sek ben is a di á kok kö zött.
Illyés Gyu la sza va i ra is hi vat koz va:
„A szél ki hí vá sá ra a gyö ke rek vá la -
szol nak.”

Az iden ti tás tu dat erő sí té se, pár hu -
za mo san a má sik iden ti tá sá nak tisz -
te let ben tar tá sá val – ezt hang sú -
lyoz ta Kál mán At ti la re for má tus
gim ná zi u mi igaz ga tó. A leg fon to sabb
öku me ni kus fel adat az is ko lák ban te -
hát az, hogy a „sem le ges ség” igaz ta -
lan hang sú lyo zá sá val szem ben a kü -
lön bö ző ség el fo ga dá sát mun kál ja.
Na gyon lé nye ges, hogy ez mind az
ok ta tás ban, mind a ne ve lés ben, mind
pe dig a ki egé szí tő prog ra mok ban
meg je len jék.

Ben ke György nyugalmazott pro -
fesszor, a Sárospataki Református
Teo lógiai Akadémia volt dékánja
kor  re fe rá tu má ban be mu tat ta, hogy
az egyes fe le ke ze ti hit tan köny vek mi -
ként mu tat ják be a töb bi fe le ke ze tet.
El is me rés re mél tó pél dák mel lett
saj ná la tos mó don sok-sok olyat is a
jelenlévők elé tárt, ame lyek e té ren
új ra gon do lást, a tan anyag kor rek ci -
ó ját te szik szük sé ges sé, el ső sor ban a
ró mai ka to li kus hit ok ta tá si tan -
anyag ban. A lel kész kép ző fa kul tá sok
kép vi se lői is el is mer ték, hogy min -

den jó igye ke zet és gya kor lat el le né -
re a lel kész kép zés ben is van nak még
hi á nyos sá gok a jö ven dő lel ki pász to -
ra i nak fel ké szí té sé ben e té ren. Az
anya szent egy ház egye te mes él mé nye
és tu da ta nem nél kü löz he tő az egész -
sé ges fe le ke ze ti szol gá lat ban.

A har ma dik té ma kört a lel ki gon -
do zás ban meg je le nő öku me ni kus
szem pont je len tet te. Krá nitz Mi hály
szá mos pél dá val mutatta be, hogy a
II. va ti ká ni zsi nat meg hir de té se óta
– amely ép pen öt ven év vel ez előtt
tör tént – mi lyen sok pá pai el iga zí tás
biz ta tott az öku me ni kus együtt mű -
kö dés re. Utalt ugyan ak kor azok ra a
saj ná la tos do ku men tu mok ra is, ame -
lyek bár nem az öku me né ről szól nak,
de ha tá suk ban, mel lék ha tá suk ban
se be ket okoz nak a nem ró mai ka to -
li kus ke resz té nyek nek. 

Szu hánsz ky Gá bor me to dis ta lel -
ki pász tor az öku me ni kus lel ki gon do -
zás csa lá di as pek tu sát, Lack ner Pál
protestáns tá bo ri püs pök pe dig a
tár sa da lom kü lön bö ző in téz mé nye -
i ben, kü lö nö sen is a fegy ve res tes tü -
le tek ben va ló meg je le né sét emel te ki.
Az ér té ke i ben el bi zony ta la no dott,
sok fé le mó don fél re ve ze tett vagy/és
ma gá ra ha gyott, 21. szá za di em ber -
nek nagy szük sé ge van ar ra, hogy pél -
dák kal alá tá masz tott mo del le ket
kap jon az élet ki hí vá sa i val va ló si ke -
res har cá hoz. Az egy há zak nak min -
dent meg kell ten ni ük kü lön-kü lön és
együtt is an nak ér de ké ben, hogy ezt
a se gít sé get meg ad ják hí ve ik nek és a
spi ri tu a li tás iránt nyi tott tár sa da -
lom nak.

A kon fe ren ci át Sze bik Im re nyu gal -
ma zott evan gé li kus püs pök, a ME ÖT
el nö ke áhí tat tal nyi tot ta meg, Ka lo -
ta Jó zsef ér se ki vi ká ri us pe dig imád -
ság gal és ál dás mon dás sal zár ta be.
Hisszük, hogy a re for má ció hó nap -
já ban ez a ta lál ko zás is a lel ki, szel -
le mi meg úju lá sun kat szol gál ta.

g Bó na Zol tán,
a ME ÖT fő tit ká ra

Konferencia az ökumenéről

b El len őr ző posz tok, be ton aka dá -
lyok, ho mok zsák fal mö göt ti lő -
ál lá sok. Szö ges drót fut kör be az
év szá za dos fa lak te te jén, a be -
já rat nál finn zász ló alatt gép -
pisz to lyos őr strá zsál. Mind ez
egy pre ce dens ér té kű en, fris sen
ki ki ál tott és a nagy ha tal mak
tá mo ga tá sát él ve ző köz tár sa -
ság ban, Eu ró pá ban?! De ho -
gyan is ke rül tük ép pen mi és ép -
pen ide?!

A Bu da pest Fő vá ros IX. Ke rü let Fe -
renc vá ros Szerb Ki sebb sé gi Ön kor -
mány za ta, együtt mű köd ve a pes ti
szerb egy ház köz ség gel és több más
pes ti szerb ki sebb sé gi ön kor mány zat -
tal, szer vez te meg az ősz folyamán az
öt na pos za rán dok utat. Tá mo ga tót
kap tunk a Nem ze ti Et ni kai és Ki sebb -
sé gi Köz ala pít vány és a Fő vá ro si Ön -
kor mány zat ré szé ről is.

A Dél-Szer bia, Ko szo vó és Ma ce -
dó nia te rü le tén ta lál ha tó ko ra ke resz -
tény és ko ra kö zép ko ri egy há zi örök -
ség fel ke re sé sé nek igé nye nem vé let -
le nül me rült fel en nek a negy ven fős
– de le gá ci ó nak is ne vez he tő – tár sa -
ság nak a tag ja i ban. Ezek nek a Ma -
gyar or szá gon ma élő szer bek nek az
ősei ugyan is az osz mán-tö rök hó dí -
tás sal kap cso la tos, ál lan dó su ló há bo -
rús ko dás so rán hú zód tak észak ra, és
nyer tek be fo ga dást ná lunk. 

A 11–13. szá zad ban ki épült erős
szerb ki rály ság az ek kor már ha nyat -
ló bi zán ci bi ro da lom szel le mi örök -
sé gé re tá masz ko dott. E nagy gaz -
dag sá got, fel vi rág zást szem lél te ti
ma is az egé szen az Oh ri di-tó ig hú -
zó dó pom pás ko los to rok nak és
temp lo mok nak egész so ra. Kö zép -
ko ri ál la mi sá guk az 1389. évi ri gó -
me zei csa ta vesz tés után ke rült vég -
ve szély be. 

A szer bek a hó dolt ság öt év szá za -
da (!) alatt kény sze rű ség ből vál tak ka -
to na nem zet té, és mind vé gig ki tar tot -
tak pra vo szláv hi tük mel lett. Meg őr -
zött val lá suk sa já tos sá ga, hogy nem -
ze ti val lás, vagy is min den szláv egy -
ház ön ál ló, és csak sa ját pát ri ár ká ja
alá van ren del ve. A Ci rill és Me tód
ál tal a 9. szá zad ban meg al ko tott
ószláv nyelv ma radt a li tur gia alap -
nyel ve, ez zel össze kö tő ka pocs ma is
az im már sok kis ál lam ra osz lott Bal -
ká non. Szent Szá va mun kás sá ga
ered mé nye kép pen meg ala kult a
szerb nép sa ját au to nóm val lá si in -
téz mé nye Pec köz pont tal. Az itt
található pat ri ar chá tu si temp lom -
együt tes meg lá to ga tá sa volt uta zá -
sunk ta lán leg főbb úti cél ja. 

A ko szo vói köz úti ha tár át lé pő
Szer bia fe lől szö ges drót tal, őr tor -
nyok kal, ka me rák kal van biz to sít va.

Döb be ne tün ket né mi leg old ja a bu -
szunk elé kül dött KFOR-te rep já ró
ma gyar ka to ná i nak je len lé te. Vé gig
ve lünk ma rad nak, ve ze tik a buszt az
épít ke zé si láz ban égő új köz tár sa ság
út ja in. Csak is en nek kö szön he tő,
hogy egy ál ta lán meg kö ze lít het jük
az ost rom lott vá rak hoz ha son ló ko -
los tor szi ge te ket, és bejut ha tunk.

A ha tár tól a fő vá ro sig egy mást
érik a szó sze rint a föld ből ki nö vő, íz -
lé ses tí pus ház-te le pü lé sek. Tég lá ból
épül nek, a va ko lat még hi ány zik, de
már lak ják őket. Jo gos az eme le tes,
mé re tes csa lá di ház fel épí té se ott,
ahol a szü lők mel lett hat-nyolc gyer -
mek és gyak ran az idő sebb csa lád ta -
gok is egy fe dél alatt lak nak. Mint ha
nem is a Bal ká non utaz nánk, mint -
ha nem is lett vol na több év ti ze des
há bo rús ko dás a tér ség ben! 

Pris tina be ton- és üveg pa lo tái, a je -
len lé vő szin te va la mennyi vi lág cég
emb lé mái ar ról győz nek meg, hogy
az el sze gé nye dő Dél-Szer bia el len pó -
lu sa ként a nagy po li ti ka ko moly sze -
re pet szán egy új isz lám or szág fel -
épí té sé nek. Hogy ez mi vel is jár itt,
Eu ró pa egyik leg ősibb né pé nek, a
szerb nek a szü lő föld jén? Nos, ahogy
re pül el mel let tem a táj, több he lyen
üsz kös ro mok ra le szek fi gyel mes.
Egy ki szo rí tott ős la kos ság me men tói. 

Utunk nagy ke rü lők kel ve zet vég -
re Pec pat ri ar chá tu si temp lom együt -
te sé hez. Út aka dá lyok kö zött szla lo -
moz va, lé pés ben kö ze le dünk. Ka to -
ná ink meg szer zik az en ge délyt az
olasz őrök től a be lé pés hez. Újabb
kont roll, az tán a cse pe gő eső ben
be lé pünk a ho mok zsá kok kal erő dí -
tett ka pun. A ma tu zsá le mi ko rú
eper fa, mely alól a szer bek nép ván -
dor lá sa egy kor el in dult észak fe lé…
A négy össze épült temp lom cso dá -
ja… Gyúl nak a kar csú gyer tyák a ha -
za lá to ga tók ke zé ben. Vi lá gí ta nak
élő kért és hol ta kért, egy ko ri ősi föld -
jü kért. Ma gyar rá lett szer bek, hon fi -
tár sa ink.

g Dé vai György

Szö ges drót és tí pus ház
Uta zás Ko szo vó ban

A né met or szá gi evan gé li kus egy ház zsi na -
tá nak ul mi ülé sén Mar got Käß mann han -
no ve ri püs pö köt vá lasz tot ták meg hat év -
re a zsi na ti ta nács el nö ké vé s ez zel a hu -
szon öt mil lió né met or szá gi pro tes táns el -
ső szá mú kép vi se lő jé vé ok tó ber 28-án.

Az öt ven egy éves, négy gyer me kes, el vált
anya száz har minc két sza va zat tal, mind -
össze öt el len sza va zat és négy tar tóz ko dás
mel lett nyer te el a tiszt sé get, és lett a
nyug dí jas kort el érő Wolf gang Hu ber ber -
li ni püs pök utó da. Ki je len tet te, hogy kor -
sze rű egy há zat sze ret ne, olyat, amely több
em bert nyer meg a hit nek.

d MTI

Női püs pök ve ze ti
a né met evan gé li kus egy há zat
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b A testvérkapcsolat erősítése je -
gyé ben kereste fel az Északi
Egy  ház  ke rü letet In ge borg Midt -
tomme nor vég evan gé li kus püs -
pök nő és kol lé gá ja, a ke rü le ti hi -
va tal ve ze tő je, Liv Anne Bjer ke -
land. Az október 28. és no vem -
ber 1. között zajlott ta lál ko zó
cél ja egy más meg is me ré se és a
szo ro sabb együtt mű kö dés meg -
ala po zá sa volt.

A ti zen egy nor vég evan gé li kus püs -
pök kö zött négy nő van, In ge borg
Midt tomme egy éve tölti be hi va ta -
lá t. Bár egy ház ke rü le te – Mø re – a
leg fi a ta labb, és a lel ké szek szá mát te -
kint ve a leg ki sebb, még is eb ben a tér -
ség ben ta lál ha tók a nor vég ke resz -
tény ség leg ősibb for rá sai.

A ven dé gek találkoztak Fa bi ny
Ta mással, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö kével, Ben czúr Lász ló egy ház -
ke rü le ti fel ügye lővel, a püs pö ki hi va -
tal dol go zóival, a prog ra mok ba be -
vont lel ké szekkel és a va la mely mó -
don Nor vé gi á hoz kö tő dő részt ve -
vőkkel. Programjuk során átfogó ké -
pet kaptak az egy há zunk ban vég zett
mun  ká ról. A norvég küldöttségnek
lehetősége nyílt gyü le ke ze tek be (Bu -
da örs, Pi lis) és egyházi in téz mé nybe
(Sa rep ta sze re tet ott hon) is el lá to -
gat ni. Az öt nap alatt a házigazdák

változatos kulturális programokról is
gondoskodtak a vendégek számára,
a vá ros né zéstől az ope ra elő adáson át
a bu da fo ki bor kós to lásig.

Az egy ház ke rü le tek kö zött 2000-
ben lét re jött test vér kap cso lat ke re te -
it és irá nya it szer ző dés ha tá roz za
meg, mely nek több pont já ban már
konk rét lé pé se ket tet tek a fe lek. Több
al kal mon részt vett D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pök, aki ma gyar

rész ről az el ső szer ző dést alá ír ta. Je -
len leg két test vér-gyü le ke ze ti kap cso -
lat működik (Bu da örs–Bol søy, Nyír -
te lek–Vol da), de fo lya mat ban van
to váb bi kap cso la tok szer ve zé se is. 

A fi a ta lok kal kap cso la tos mun -
ká ban nagy sze rű le he tő ség az or szá -
gos if jú sá gi ta lál ko zó kon va ló rész vé -
tel. Er re épít ve a 2010-es Szél ró zsá -
ra egy na gyobb nor vég cso por tot
vár ha tunk – ezt a püs pök nő meg erő -
sí tet te Pi li sen mon dott kö szön tő jé -

ben is. Az együtt mű kö dés egyik for -
má ja le het „Ten Sing” cso por tok in -
dí tá sa is nor vég fi a ta lok se gít sé gé vel.

Ma gyar ké rés re az el múlt évek ben
több lel ké szünk – adott eset ben csa -
lád juk kal együtt – nya ral ha tott mø -
 rei pa ró ki á kon. Nor vég ja vas lat ra
pe dig a jö vő ben két-két lel kész töl te -
ne el együtt kö rül be lül egy hó na pot
a test vér egy ház ban az egy más tól való
ta nu lás cél já ból. A ha za ho zott ta pasz -

ta la tot és tu dást pe dig át
le het ne ad ni a lel kész tár -
sak nak, és fel le het ne
hasz nál ni to váb bi test -
vér-gyü le ke ze ti kap cso -
la tok ki épí té sé ben.

A lá to ga tás hi va ta los
ke re tek kö zött zaj lott,
még is a ba rá ti, hit test -
vé ri és min den fe szen -
gés nél kü li han gu lat
jel le mez te az együtt lé -
te ket. Minden nek fel té -

te lei vol tak – és lesz nek a jö vő ben
is – a kö zös krisz tu si ala pok és az
egyet ér tés ben meg fo gal ma zott cé -
lok. Így a kü lönb sé gek (múlt ban,
szo ká sok ban, egy ház struk tú rá ban,
li tur gi kus öl tö zet ben) nem lehetnek
el há rít ha tat lan aka dá lyai a test vé -
ri ség meg élé sének. Az Észa ki Egy -
ház ke rü let fel ada tai és kö te lé kei –
úgy tű nik – egy re in kább észak
fe lé irá nyul nak.

g Hor váth-He gyi Áron

Kap cso lat épí tés ha tá rok nél kül
Nor vég kül döt tek lá to ga tá sa az Észa ki Egy ház ke rü let ben
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b Még már ci us ban tör tént, ami kor
a böjt el ső va sár nap já ra meg je -
lent lap szá mot ké szí tet tük, hogy
cím lap fo tó nak al kal mas il luszt -
rá ci ót ke res tünk. Konk rét öt let
hí ján be ütöt tük az in ter ne tes
ke re ső be In vo ca vit va sár nap já -
nak evan gé li u mát – „Jé zus a
pusz tá ban” –, a találatok között
pedig Gu lyás Zsolt egyik fest mé -
nye is szerepelt. Ké pe i nek sa já -
tos szín vi lá gá val és jel kép rend -
sze ré vel ol va só ink az EvÉ let
nagy he ti kép me di tá ci ós össze ál -
lí tá sá ban is ta lál koz hat tak a
nagy csü tör tö ki láb mo sást áb -
rá zo ló fest mé nyén ke resz tül.
Pad lás mű ter mé ben be szél get -
tünk a mű vésszel.

– Fest mé nyei je len tős ré szé nek bib -
li ai a té má ja. Fon tos sze re pet ját szik
az éle té ben a Szent írás?

– Na gyon fon tos. Az én éle tem nek
és a csa lá do mé nak az alap ját ad ja.
Egész más képp éli az em ber az éle -
tét az Is ten be ve tett hit tel, mint
anél kül. 1963-ban szü let tem, a szü le -
im meg ke resz tel tek ugyan ka to li -
kus nak, de csa lá dunk nem volt val -
lá sos. A fe le sé gem mel va ló ta lál ko -
zás hoz ta meg szá mom ra a hit út ján
va ló el in du lást.

– Van ked venc bib li ai tör té ne te?
– Ugyan úgy, ahogy fes tő ként nincs

ked venc szí nem, hí vő em ber ként
sincs ked venc bib li ai tör té ne tem. 

– A ké pe it néz ve azt mond hat juk,
hogy in kább az Új szö vet ség je le ne -
tei ele ve ned nek meg a fes tő ecset se -
gít sé gé vel.

– Igen. Jé zus ta ní tá sá nál nincs iga -
zabb, tisz tább és ér tel me sebb út az em -
be ri gon dol ko dás és lé te zés vé gig já rá -
sá ra. Áron fi am ka to li kus is ko lá ba jár,
mert úgy gon dol tuk a fel esé gem mel,

hogy a csa lá don kí vül ott kap hat ja meg
azt a pluszt és ér ték ren det, amely
szá munk ra olyan meg ha tá ro zó.

– A ké pek hogy szü let nek?
– Ha az em ber el jut odá ig, hogy

kér dé se ket te gyen fel ma gá nak az
élet ről, an nak ér tel mé ről és mi ért jé -
ről, ak kor előbb-utóbb rá kény sze rül

ar ra, hogy vá la szol jon is e kér dé sek -
re. Na gyobb ka land tisz ta szív vel
ke res ni a kér dé sek re a vá laszt, mint
meg mász ni a Mount Eve res tet. A ké -
pe im ezek a pró bál ko zá sok. Har -
minc éve kap tam meg hí vást a fes tés -
re, nem tud va még, mek ko ra is az
óce án előt tem, amit át úsz nom ren -
del te tett. Ké sőbb de rült ki, mi nél na -
gyobb lép té ket ve szek, an nál
hosszabb lesz az út is előt tem. Ma -
gam mö gött min dent fel éget tem,

meg szál lot tan kezd tem raj zol ni, majd
fes te ni, hét évig ta nul tam két mes ter -
nél, Ba logh Je nő és Fis cher Er nő fes -
tő mű vész nél, köz ben ma ga mat is
fej lesz tet tem. Ha elő jön ben nem egy
kép té má ja, az ké pi leg meg is fo gal -
ma zó dik szín ben-for má ban és –
szer ke zet ben. Fej ben dol go zom to -

vább raj ta, hogy mi re el ké szül a vá -
szon, a ben nem lé vő kép is el jus son
a le he tő leg le tisz tul tabb meg ol dá sig. 

Így szü le tett meg a té koz ló fiú
tör té ne tét áb rá zo ló fest mény tech ni -
kai szer ke ze té nek öt le te is. Két haj -
lék ta lan ról lát tam egy fo tót az egyik
új ság ban, és ak kor ala kult ki ben nem,
ho gyan fo gom meg fes te ni, mi lyen
szim bó lum rend szert fo gok hasz nál -
ni a pél dá zat mö göt tes tar tal má nak
a meg je le ní té sé hez. A fiú nad rág ja

ugyan ab ból az arany sár ga anyag ból
van, mint a fal kár pit ja, a nya ká ban
lé vő sál pe dig a pi ros sző nyeg egy ré -
sze. A fiú szin te tom bol va hagy ja el
a me leg ott hont, le sza kít va és el sza -
kít va a dol go kat, még a fél aj tót is ma -
gá val vi szi – mert hogy az ne ki jár –,
úgy megy a hi deg, hó vi ha ros nagy vi -

lág ba. Ha za tér ve – lát sza nak is a ház -
hoz ve ze tő láb nyo mok a hó ban – már
csak ennyi ma radt meg: egy sál nyi és
egy nad rág da rab nyi a va gyon ból. Az
apa pe dig vég te le nül örül, mert meg -
jött a fia, és ön nön ma gá ban hoz ta
vissza mind azt, amit a kül ső vi lág ban
el té ko zolt. Ami ré sze az ott hon nak,
és oda tar to zik. Ez a tör té net Jé zus
köz vet len ta ní tá sa Is ten és az em ber
transz cen den tá lis kap cso la tá ról.

– Mi lesz a sor sa en nek a sok kép -

nek, amely itt so ra ko zik a sa rok ban?
Tud ja, hogy össze sen hány van már
kész ed dig?

– Olyan két száz öt ven és há rom -
száz kö zött le het a szá muk. Az ala -
kos ké pek mel lett sok a port ré,
csend élet, táj kép, kö zöt tük a fa so ro -
zat is. És hogy mi lesz a sor suk? Hogy
őszin te le gyek, nem tu dom. Har -
minc éve fes tek, ti zen négy ön ál ló ki -
ál lí tá som volt, há rom szor ál lí tot tam
ki Tor jay Val ter fes tő ba rá tom mal, és
két cso por tos tár la ton vet tem részt. 

Szá mom ra az a fon tos, hogy a
ben nem meg je le nő ké pe ket meg fes -
sem. A jó kép ro ha nás köz ben is
meg fog ja az em bert, és szel le mi mély -
sé ge i vel fog va is tart ja. Csak ak kor le -
het jó fes tő va la ki, ha az ecse tet a ke -
zé be vé ve az ideg vég ző dé sei nem az
uj ja i ban, ha nem az ecset szőr szá la i -
ban van nak. A fest mé nye im mel er re
a vi lág ra re a gá lok, amely ben élünk, és
mi vel sok fé le prob lé ma és ér zés fog -
lal koz tat, sok fé le kép pen pró bá lok
vá la szol ni rá juk. Ké pe im mel ér zel mi -
leg és gon do la ti lag hat ni sze ret nék az
em be rek re, kom mu ni kál ni ve lük, ér -
té ke ket köz ve tí te ni. 

Most is kö rül be lül negy ven kép pel
va gyok el ma rad va, eze ket itt hor do -
zom ma gam ban. Pél dá ul egy so ro za -
tot, amely nek az egyik ré sze ké szen
van – ez a négy evan gé lis tát áb rá zol -
ja, de még meg fes tés re vár a ti zen há -
rom apos tol, mind egyik egye di áb rá -
zo lás mód ban. Min dig at tól fé lek,
hogy nem lesz elég időm meg fes te ni
a fo lya ma to san elő tó du ló és ben nem
ka var gó té má kat. Ná lam ez nem hob -
bi, ha nem az éle tem. Eb ből, az imád -
ság ere jé ből és csa lá dom ön fel ál do zó
sze re te té ből me rí tek erőt a to vább lé -
pés hez, és sok-sok ne héz ség el le né re
is ki tar tok mel let te, nap mint nap
meg küzd ve a fes tés le he tő sé gé ért.

g Bo da Zsu zsa

A ha za ta lá ló meg bé kél
Be szél ge tés Gu lyás Zsolt fes tő mű vésszel
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A Ká ro li Gás pár-dí jat év ről év re ok -
tó ber vé gén, a re for má ció ün ne pé nek
kö ze lé ben ad juk át. Az idő zí tés tu da -
tos: a díj szak mai ku ra tó ri u ma azo -
kat az élet mű ve ket ke re si, ame lyek a
lu the ri és a kál vi ni örök ség ma gyar -
or szá gi ha tá sá nak je gyé ben fo gan tak,
en nek az örök ség nek a meg ér té se, el -
mé lyí té se, al kal ma zá sa és ter jesz té -
se so rán épül tek fel. 

A díj olyan tu do má nyos és em be -
ri tel je sít mé nye ket he lyez ref lek -
tor fény be, ame lyek a ti zen ha to dik
szá za di re for má ció teo ló gi ai és kul -
tu rá lis tar tal má nak ál lan dó sá ga it
és vál to zá sa it mu tat ják fel, se gít ve
ben nün ket, a kor tár sa kat ab ban,
hogy a ti zen ha to dik szá za di kez de -
tek hez a ma gunk vi szo nyát is meg -
ha tá roz has suk. 

A díj oda íté lé se ré vén a ti zen ha to -
dik szá za di bib lia for dí tó, Ká ro li Gás -
pár ne ve és a ki tün te tet tek ne ve
most össze fog kap cso lód ni. Ez az
össze kap cso ló dás el ső lá tás ra le het
csu pán jel ké pes, szim bo li kus. De
le het konk ré tabb és jó val tar tal ma -
sabb azok szá má ra, akik a ki tün te tés
nyo mán fo ko zott fi gye lem mel for dul -
nak a dí ja zot tak élet mű ve fe lé, hogy
fel ku tas sák ben ne a re for má to ri ál -

lan dót és az ab ból ki sar ja dó vál to zó -
kat. Így le het a mai ün nep a lel ki-szel -
le mi gaz da go dás for rá sa, re mé lem,
mi nél töb bünk szá má ra.

A re for má to ri ál lan dó és vál to zó
kér dé se kü lön ben igen ne héz prob -
lé má kat vet fel, ame lyek tá vol ról
sem csu pán el mé le ti ek, ha nem na -
gyon is élet kö ze li ek, hús ba vá gó ak. A
na pok ban egy fi a tal ko lozs vá ri re for -
má tus teo ló gus köny vét ol va som,
ame lyet a te o dí cea prob lé má já ról
írt, ar ról, ho gyan gon dol kod ha tunk
Is ten ről, Is ten sze re te té ről, ami kor
szem be ke rü lünk a go nosszal, kö -
zös sé günk, sze ret te ink vagy akár a
ma gunk éle té ben. A vér be li teo ló gus,
aki a könyv ere de ti anya gát a Ká ro -
li Gás pár Re for má tus Egye tem Hit -
tu do má nyi Ka rán dok to ri disszer tá -
ci ó ként véd te meg öt év vel ez előtt,
ter mé sze te sen azt a kér dést is fel te -
szi, hogy mai ta pasz ta la ta ink kal
szem be sül ve mennyi re tart hat juk
ér vé nyes nek ko ráb bi teo ló gu sok,
akár Lu ther, Kál vin vagy Ká ro li Gás -
pár vá la sza it. 

Er re a kér dés re egy hosszú vá lasz
sem le het tel jes és min den rész le tet
ki me rí tő, de egy na gyon rö vid vá lasz -
ban ele gen dő le het ar ra utal ni, hogy

ők ma guk is küsz köd tek ez zel, s
nem gon dol ták, hogy van ke rek és le -
zárt vá la szuk. Gon dol junk ar ra, aho -
gyan Lu ther gyak ran ámu lat tal tel ve
meg-meg állt az el-el rej tőz kö dő Is ten
előtt, vagy Kál vin szin te a kor társ ra -
ci o na li tá sá val be szélt az is ten is me ret
és az ön is me ret köl csö nös, egy mást
is meg ter mé ke nyí tő kap cso la tá ról.
Mind ket ten a ke re sés szen ve dé lyé ben
él tek, és ezt a szen ve dé lyü ket is ránk
hagy ták.

Eb ben az órá ban vi szont még a
szen ve dé lyes ke re sést is fel füg geszt -
het jük, hogy át ad juk ma gun kat an -
nak az ün nep nek, ame lyet ki tün te tés -
re ja va solt test vé re ink nek kö szön he -
tünk. Kü lön ér ték nek tar tom, hogy
kö zü lük ket ten olyan élet mű vel aján -
dé koz tak meg ben nün ket, ame lyek
Lu ther és Kál vin ma gyar or szá gi
örök sé gét Ma gyar or szág ha tá ra in
túl, de fél re ért he tet le nül a ma gyar ság
kö zös sé gén be lül és – a re for má ció
egy há za i nak nem zet kö zi kö zös sé ge
mel lett – hang sú lyo san a ma gyar ság
ja vá ra is ápol ták. 

Kö szön jük mind hár muk nak, amit
ér tünk tet tek, kö szön jük a szak mai
ku ra tó ri um nak, hogy idén ők hár -
man ve he tik át a Ká ro li Gás pár-dí jat!

CSEPRE G I ANDR Á S KÖ SZÖN TŐJE A K Á RO LI  GÁ S PÁRDÍJ  ÁT ADÁ SA KOR

Át ad ták az idei Ká ro li Gás pár-dí ja kat
A re for má ció ünnepének „elő nap -
ján”, ok tó ber 30-án ad ták át az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 1997-
ben ala pí tott egy há zi dí ját, a Ká ro li
Gás pár-dí ja kat. A bu da pes ti Pe tő fi
Iro dal mi Mú ze um ban meg tar tott ün -
nep sé gen idén Er dé lyi Gé za, a Szlo vá -
ki ai Re for má tus Ke resz tyén Egy ház
nyu gal ma zott püs pö ke, teo ló gus, mű -
vé szet tör té nész; Pós fay György evan -
gé li kus lel kész, teo ló gus, a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség gen fi köz pont já nak
volt mun ka tár sa, el is mert Lu ther-ku -
ta tó; va la mint Son ne vend Im ré né Lacz -
ko vits Emő ke nép rajz ku ta tó, nyu gal -
ma zott fő mu zeo ló gus, a veszp ré mi Ba -
ko nyi Mú ze um (ma Lacz kó De zső
Mú ze um) volt mun ka tár sa ve het te
át az el is me rést Csep re gi And rás tól, a
kul tu rá lis tár ca egy há zi kap cso la to kért
fe le lős tit kár sá gá nak ve ze tő jé től.

b Dr. Pós fay Györ gyöt a Ká ro li
Gás pár-díj át adá sa utá ni per -
cek ben kér tem mik ro fon elé.

– Lel kész úr, jól lá -
tom a meg ha tó dott sá got
a sze mé ben? Be szél ge té -
sünk pil la na tá ban el -
mond hat juk: hu szon négy
órán be lül két ki tün te tést
ve het át. Tu do má nyos,
teo ló gi ai mun ká ját is el -
is me rik, evan gé li kus egy -
há zá nak sok év ti ze des,
kül föl dön, ma gya rok kö -
zött vég zett szol gá la tá ért
is kö szö ne tet mon da nak
Ön nek. Mit ér zett, mi kor
meg kap ta az ér te sí tést a
két ki tün te tés ről?

– Ar ra gon dol tam,
hogy sem mi kü lö nös dí -
jat, sem mi lyen el is me -
rést nem ér dem lek – vé -
gez tem azt a mun kát,
amit el kel lett vé gez ni.
Na gyon meg ha tó dot tan
és öröm mel fo gad tam az

ér te sí tést. Nem szá mí tot tam rá. Az
Úr is ten meg se gí tett, s bár nem tel je -
sen egész sé ge sen, de itt le he tek, itt -
hon. Kö szö nöm, hogy rám gon dol -
tak a ki tün te tés sel!

Mi kor em lí tem az Evan gé li kus fél -
órát, Pós fay György el mo so lyo dik: 

– A ha zá val össze köt töb bek kö -
zött az is, hogy szor gal ma san hall gat -
juk a ma gyar rá di ót. Genf ben la kom
to vább ra is, nyug dí ja zá som óta, most
pe dig itt van ve lem ki sebb és na gyobb
csa lá dom…

– Rend kí vü li élet pá lyá ján mi volt a
leg na gyobb öröm lel kész úr szá má ra?

– Or dass La jos püs pök úr, ami kor
el tá vo lí tot ták, írt ne kem egy le ve let.
„Gyur ka, úgy lát juk, hogy rád na -
gyobb szük ség van kül föl dön, mint
itt hon.” Kap cso lat ban vol tam a püs -
pö köm mel az után is, hogy őt már
meg fosz tot ták a tiszt sé gé től.

A ki tün te tett ar ra a kér dés re, hogy
va jon hol ér zi ott hon ma gát a vi lág -
ban az, aki egy kor fi a ta lon az egy ko -
ri sop ro ni evan gé li kus teo ló gi á ról in -
dult, majd lel kész ként Upp sa lá ban,
Lund ban, Cleve land ben, Ca ra cas -
ban és Genf ben egy aránt szol gá la tot
tel je sí tett, s a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség ben meg bí zott ként is ak tív
éve ket töl tött el, válaszként meg erő -
sí ti: ott, ahol ma gya ro kat lel ki gon doz -
hat, és az igét hir det he ti.

g Kháti Dóra

Meg té ré sük tör té ne té ről val la ni nem
ér tel mi sé gi ma ga mu to ga tás, ha nem
a Meg vál tó mel let ti ta nú ság té tel; ha
er ről kér de zik őket, be szél ni ük kell.
Dér Ka ta lin klasszi ka-fi lo ló gus, Ko -
czisz ky Éva ger ma nis ta, Bé ké si Sán -
dor rajz film ren de ző, majd re for má -
tus teo ló gus és Fa bi ny Ti bor ang lis -
ta iro da lom tör té nész ezért vál lal ta el
2008 no vem be ré ben–de cem be ré -
ben, hogy a Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Ka rá nak Her me ne u ti kai Tan szé ke

szer ve zé sé ben tar tott al kal ma kon
kü lön bö ző, még is egy irány ba mu ta -
tó tör té ne te i ket az ér dek lő dők elé
tár ják. 

Val lo má sa ik rö vi dí tett-szer kesz -
tett vál to za tai idén, böjt ide jén az
Evan gé li kus Élet ha sáb ja in je len tek
meg; tel jes ter je del mük ben a Lu -
ther Ki adó és a Her me ne u ti kai Ku -
ta tó köz pont kö zös ki adá sá ban most

meg je lent Irány vál tás cí mű kö tet ben
ol vas ha tók el.

A kö tet be mu ta tó ja al kal má ból
tar tott ke rek asz tal-be szél ge té sen,
ok tó ber 28-án es te a Pi linsz ky Já nos
iro dal mi ká vé ház ban – a négy em lí -
tett val lo más te vőn kí vül – Je le nits Ist -
ván pi a ris ta szer ze tes, egye te mi ta -
nár, Ri to ók Zsig mond klasszi ka-fi lo -
ló gus, aka dé mi kus, Sch nel ler Ist ván
épí tész, egye te mi ta nár és – mo de -
rá tor ként – a kö tet egyik szer kesz tő -
je, Tóth Sá ra fej tet te ki gon do la ta it ar -

ról, hogy ugyan a meg té rés néme -
lyek nél egyik pil la nat ról a má sik ra
tör té nik, más nál pe dig hosszú évek
ered mé nye, va la ki „be le szü le tik” a hi -
té be, más pe dig ke mé nyen „meg -
küzd” ve le, ér te – az irány vál tás hi -
te les sé még is min den ki nél a sze rint
vá lik, hogy meg ma rad-e azon a bi zo -
nyos kes keny ös vé nyen.

g – vi tá lis –

A kes keny ös vény re lép ve
Be mu tat ták az Irány vál tás cí mű kö te tet

A B ÖR TÖN BE N I S SZÓL AZ IG E

Pál le ve lei ze né vel
A Kö zép-du nán tú li Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ba racs kai ob jek -
tu má nak ká pol ná já ban misszi ós kon cer tet tar tott a Rac ka jam együt tes Gryl -
lus Dá ni el, Hal mos Bé la és Fe ren czi György ve ze té sé vel október 30-án. Az
éne kek Pál apos tol le ve le i nek vers be sze dett pa ra frá zi sai vol tak. Gryl lus Dá -
ni el nek a Pál apos tol éle tét és vi szon tag sá ga it tag la ló össze kö tő szö ve gei és
a le ve lek ben ír tak hoz fű zött ma gya rá za tai kü lö nö sen is él mény sze rű vé tet -
ték az elő adást a hall ga tó ság szá má ra.

Gyer tya láng az  ud va ron
Ha el ve szí tet tünk va la kit, akit na gyon sze ret tünk, az em lé ke zés min dig fáj -
dal mas. Kü lö nö sen is az, ha sír ját sem tud juk meg lá to gat ni, hogy mel let -
te el csen de sed ve bel ső bé kes sé get ke res sünk. A Kö zép-du nán tú li Or szá -
gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet re for má tus lel ki pász to ra, Szé ná si Jo nat -
han Sán dor már a min den szen tek ün ne pét meg elő ző na pok ban egyé ni lel -
ki gon do zás ke re té ben fog lal ko zott azok kal a fog va tar tot tak kal, akik ne he -
zen él ték meg ezt a helyzetet. Az ün nep na pon mé cse se ket adott a bör tön
la kó i nak, hogy az ud va ron ki ala kí tott em lék he lyen meg gyújt has sák az em -
lé ke zés láng ja it.

Döm sö di Ba lázs na da pi és Né meth Irén ká pol nás nyé ki ró mai ka to li kus vi -
lá gi lel ki pász to ri mun ka társ sza bad té ri ha lot ti li tur gi át tar tott a fog va tar tot -
tak nak. Dél után Tor nyai Gá bor in té ze ti plé bá nos mu ta tott be gyász mi sét az
bör tön ká pol ná já ban.

d GeS heR–HÍD

A re for má ció ün ne pé nek elő es té jén Gryl lus Dá ni el (ének és ci te ra), Hal mos
Bé la (brá csa), Fe ren czi György és a Rac ka jam együt tes Pál apos tol le ve lei cím -
mel adott kon cer tet a du na új vá ro si evan gé li kus temp lom ban. A ze nés áhí -
tat ér de kes sé ge volt, hogy a szá mos ér dek lő dő ez al ka lom mal hall hat ta elő -
ször a mű vé sze ket így együtt mu zsi kál ni.

g Ster mecz ki And rás fel vé te le
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… és az Ordass Lajos-díjat

Az or szá gos pres bi té ri um 2007-ben
Pró nay Sán dor-dí jat, il let ve em lék pla -
ket tet is ala pí tott. A hi va ta los meg fo -
gal ma zás sze rint ezt „azok a ma gyar
és kül föl di, vi lá gi sze mé lyek kap hat ják,
akik ki emel ke dő szel le mi vagy anya -
gi tá mo ga tás sal áll nak a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház mel lett”.

2009-ben a pla ket tet a dön tés ho -
zók Bar tos né Sti asny Évá nak, Szteh -
lo Gá bor egy ko ri mun ka tár sá nak
ítél ték oda. A dí ja zott az el is me rést
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő től
ve het te át a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban tar tott re for má ci ói is -
ten tisz te le ten.

Nem túl könnyű a dr. Pós fay György
Or dass-díj jal kap cso la tos lau dá ci ó -
já ra vo nat ko zó ké re lem nek ele get
ten ni, mert vi lág táv la tok közt zaj ló
élet pá lyá ja ese mé nyek ben annyi ra
gaz dag, hogy rész le tes is mer te té se
meg ha lad ja en nek a fel szó la lás nak a
ke re te it. Egy biz tos: egész éle té nek
fon to sabb tör té né sei Or dass La jos hoz
fű ződ nek. (…) 

Pós fay György (ré gi ne vén Posch)
Bu da pes ten 1921. jú ni us 18-án szü le -
tett. Mint ha meg érez te vol na, hogy
éle té ben mi lyen nagy szük sé ge lesz
a szé les kö rű nyelv tu dás ra, már fi a -
ta lon el sa já tí tot ta a né met nyel vet, sőt
an go lul és fran ci á ul is ta nult. (…)

1939-ben be irat ko zott a sop ro ni
evan gé li kus teo ló gi á ra. Itt szo ros
kap cso lat ba ke rült Só lyom Je nő pro -
fesszor ral, aki egy ben cser kész csa pa -
tá nak pa rancs no ka is volt. A Ta hi ban
és Gye nes di á son tar tott egy há zi kon -
fe ren ci ák nagy ha tás sal vol tak rá.
1943-ban Raffay Sán dor püs pök avat -
ta lel késszé, mi u tán szi gor la ta in min -
den tárgy ból ki tű nő ered ményt ért el.

Or dass La jos pré di ká ci ó ját elő ször
nagy pén te ken hal lot ta, és észa ki stí -
lu sa kü lö nös ha tás sal volt rá. El ső be -
osz tá sát Ben kó czi Dá ni el sze ge di es -
pe res-lel kész mel lé kap ta, aki től igen
so kat ta nult.

Az ost ro mot a fő vá ros ban él te
túl, ahol igye ke zett meg óv ni a le ány -
gim ná zi u mot a vá ros há zi tűz vész től,
majd a fa so ri gyü le ke zet ben vé gez -
te szé les kö rű szol gá la tát, el ső sor ban
sok te me tést.

1946 nya rán Or dass püs pök ne ki
és Les kó Bé lá nak svéd or szá gi ösz tön -
dí jat aján lott fel, me lyet öröm mel fo -
gad tak el an nál is in kább, mert ak kor
své dül ta nul tak. 1946 no vem be ré ben
si ke rült Lund ba ki jut ni uk, ahol Vaj -
ta Vil mos vet te őket párt fo gás ába. Az
ösz tön dí jas fi úk – aki ket csak „Or -
dass-fi úk nak” hív tak – a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség meg ala ku lá sá nál a
ma gyar egy há zi élet ről ké szült nagy -
sze rű ki ál lí tás sal nyúj tot tak je len tős
tá mo ga tást.

Pós fay György 1948 ta va szán ke -

rült az Egye sült Ál la mok ba, ahol
vé gig lá to gat ta a ma gyar gyü le ke ze -
te ket, majd egy évet Svéd or szág ban
töl tött. 1948 nya rán az Egy há zak
Vi lág ta ná csa meg ala ku lá sá nál – aho -
vá a püs pö köt nem en ged ték ki –
fon tos sze re pet ját szot tak az „Or -
dass-fi úk”.

1949 őszé től 1952-ig a cleve landi
El ső Ma gyar Evan gé li kus Egy ház
lel ké sze ként szol gált. Pa ul Em pie
aján la tá ra Ve ne zu e lá ba ke rült, ahol
igen ne héz kö rül mé nyek kö zött meg -
szer vez te a ma gyar evan gé li ku sok lel -
ki szol gá la tát; 1957-ben ke rült sor a
ca ra ca si nagy temp lom fel ava tá sá ra.
A ma gya rok lel ki gon do zá sát Ko -
lum bi á ban, Ecua dor ban, Pe ru ban és
Chi lé ben is el lát ta. A ve ne zu e lai ma -
gyar gyü le ke zet fel ké ré sé re a for ra -
da lom ki tö ré se után Bécs be uta zott,
ahon nan egy se gély szál lít mánnyal
Ma gyar or szág ra is el ju tott, és Or dass
püs pök kel is ta lál ko zott. Fon tos sze -
re pet ját szott mint egy ezer ma gyar
me ne kült nek Ve ne zu e lá ban tör té -
nő le te le pe dé sé nél is.

1959-ben fe le sé gül vet te Bruck -
ner Győ ző mis kol ci jog aka dé mi ai
dé kán uno ká ját, aki az egy há zi mun -
ka vég zé sé nél is je len tős se gít sé get je -
len tett szá má ra.

1957-ben a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség min nea po li si nagy gyű lé sén
új ra ta lál ko zott Or dass püs pök kel. El -
vit te a püs pö köt Mi chel fel der fő tit kár
sír já hoz. (…)

1965-ben dog ma ti ká ból szer zett li -
cen ci á tust The Whole Ch ris ti an
Church on Earth – A föl dön élő
egész ke resz tény egy ház – cí mű dol -
go za tá val. (…) A cleve landi Wes tern
Re ser ve Uni ver sity böl csé sze ti ka rán
tör té ne lem ből „mes ter” tu do má nyos
fo ko za tot szer zett.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség la tin-
ame ri kai re fe ren se ként éven te két szer
lá to gat ta meg az egy há zi köz pon to -
kat és teo ló gi ai fa kul tá so kat Me xi kó -
tól Tűz föl dig. (…) Hat évig vé gez te
ezt a mun kát, 1986-ban ment nyug -
díj ba. 1991-ben teo ló gi ai dok tor lett.

1986-ban Ter ray Lász ló tól át vet te

az Eu ró pai Rá dió misszió ma gyar
nyel vű adá sa i nak fe le lős sé gét; hu -
szon öt éven ke resz tül pe dig a gen fi
és lau sanne-i ma gya rok lel ki gon do -
zá sát vé gez te.

1978. au gusz tus 19-én az Or dass
csa lád nál tar tott meg em lé ke zé sen
Pós fay György is ki fe jez te rész vé tét
a csa lád nak. (…) 

Egy há zi sza bály za tunk sze rint az
Or dass La jos-dí jat, egy há zunk egyet -
len ma gas ki tün te té sét az nyer he ti el,
aki „ki emel ke dő en so kat tett a ma -
gyar evan gé li kus egy há zért”.

Úgy gon do lom, hogy dr. Pós fay
György lel kész úr szin te az egész vi -
lág ra ki ter je dő egy há zi, de egy ben
nem ze ti szol gá la tá val igen mél tó er -
re a ma gas ki tün te tés re an nál is in -
kább, mert igen ne héz idők ben vé -
gez te mun ká ját: ak kor, ami kor az egy -
ház szin te her me ti ku san el volt zár -
va a Nyu gat tól, így az ő te vé keny sé -
ge kü lö nös kép pen fel ér té ke lő dött.

De kül föl di szol gá la ta alatt a ma -
gyar or szá gi evan gé li kus ság ról sem
fe led ke zett meg. Ha tal mas iro dal mi
mun kás sá gán ke resz tül meg vi lá gí tot -
ta szá munk ra a hoz zá nem fér he tő
ese mé nye ket, ezen fe lül pe dig sok -
szor részt vett ma gyar egy há zi ren -
dez vé nye ken, és ott elő adá so kat is
tar tott. (…)

Pós fay György éle te iga zi mag ve -
tés, mag ve tés sé tet te szí vét, gon do -
la ta it, ál ma it. Ed dig já rat lan uta kon
szol gál ta egy há zát és nem ze tét. Az
te kint he tő ed di gi mun ká ja iga zi di -
a da lá nak, hogy en ged te mun kál kod -
ni Is ten Szent Lel két. Egy há za most
meg kés ve mond ne ki mind ezért kö -
szö ne tet. En nek a ké se de lem nek
egye dül csak az az oka, hogy ma ga a
ki tün te tés sem ré gi. Pós fay György
éle te ma is fel eme lő kéz, amely ál lan -
dó an Krisz tus ra gyo gó ar cá ra mu tat,
de egy út tal mind azok ra a hit val lók -
ra is, akik va ló ban a vi lá gos ság em -
be rei, akik előt tünk jár tak.

Írásunk az elhangzott laudáció
szerkesztett, rövidített változata.

B OLER ATZ KY LÓR ÁND L AUDÁC IÓJA AZ ORDA SS DÍJ  ÁT ADÁ SA KOR

Re for má ci ói meg em lé ke zést tar tot -
tak ok tó ber 31-én, szom ba ton dél -
után Bu da pes ten, a Re for má ci ói em -
lék park ban. (A par kot ta valy pün kösd
hét fő jén nyi tot ták meg, dí sze a re for -
má ció négy alap gon do la tá ra em lé -
kez te tő, négy osz lop ból ál ló em lék -
mű.) A fa so ri evan gé li kus temp lom
előt t, a Vá ros li ge ti fa sor és a Baj za ut -
ca sar kán a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) szer -
ve zé sé ben ez zel az ese ménnyel ért
vé get az Ok tó ber a re for má ció hó nap -
ja 2009 ne vű ren dez vény so ro zat.

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök nek, a ME ÖT el nö ké -
nek nyi tó áhí ta ta után Tő kécz ki Lász -
ló, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy -
ház ke rü let fő gond no ka szólt az egy -
be gyűl tek hez. A meg em lé ke zés li tur -
gi á já ban részt vett Mé szá ros Kál mán
bap tis ta egy ház el nök és Cser nák Ist -

ván me to dis ta szu per in ten dens is.
Kul tu rá lis mű sort a Bap tis ta Teo ló -
gi ai Aka dé mia, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um és a Ju li an -
na Re for má tus Ál ta lá nos Is ko la di ák -

jai ad tak, va la mint köz re mű kö dött az
Üdv had se reg fú vós ze ne ka ra is. A
for gal mas pes ti ut ca sö tét jé ben, a csí -
pős őszi es té ben az ün nep lő gyü le -
ke zet éne ke, imád sá ga, az ün nep
szó no ka i nak ki han go sí tott be szé de,
kis fák lyák fénye és a reflek to rok ál -
tal meg vi lá gí tott ese mény von ta ma -
gá ra a já ró ke lők fi gyel mét.

Ok tó ber 31-én vi lág szer te ar ra em -
lé kez nek, hogy Lu ther Már ton né met
Ágos ton-ren di szer ze tes, a re for má -
ció el in dí tó ja 1517-ben ezen a na pon
tűz te ki az egy ház meg re for má lá sát
cél zó ki lenc ven öt té te lét a wit ten ber -
gi vár temp lom ka pu já ra. „Erős vár a
mi Is te nünk” – a re for má tus, evan gé -
li kus, bap tis ta és me to dis ta egy há zak
kép vi se lői eb ben a kö zös hit ben
mond tak ál dást Lu ther és Kál vin
szel le mi, hit be li örök sé gé nek mai
kö ve tő i re.

Részt vett az eseményen Indonézia
ma gyar or szá gi nagy kö vete, Mangasi
Sihombing is, aki evan gé li kus hi tét ha -
zánk ban is gya ko rol ja.

g K. D.

Ünnepség
az emlékparkban

Ezüst em lék ér mét bo csá tott ki a
Ma gyar Nem ze ti Bank (MNB) ok tó -
ber 29-én Kál vin Já nos szü le té sé nek
öt szá za dik év for du ló ja al kal má ból.
Az öt ezer fo rint név ér té kű
ér mét a Deb re ce ni Re for -
má tus Kol lé gi um ora tó -
ri u má ban mu tat ták be.

Bölcs kei Gusz táv, a
Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na tá -
nak lel ké szi el nö ke a be -
mu ta tón Kál vin Já nos gaz -
da sá gi és pénz ügyi te vé keny sé gét
mél tat ta. Sza vai sze rint ez a vi lág
nem volt ide gen a re for má tor tól, aki
szo ci á lis ér zé keny sé gét is be le szőt -
te gaz da sá gi te vé keny sé gé be. Kál -
vin szor gal ma zá sá ra ve zet ték be
ugyan is a leg el eset teb bek nek nyúj -
 tott ka mat men tes hi te le ket Genf
vá ro sá ban.

Az ér me ün ne pé lyes ki bo csá tá sán
részt vett Ki rály Jú lia, az MNB al el -
nö ke is.

A 925 ez re lék fi nom sá gú, 31,46
gramm sú lyú és 38,61 mil li mé ter át -
mé rő jű tö mör ezüst ér mé ből ti zen -
két ezer da ra bot bo csá tott ki a nem -

ze ti bank. Az ér me elő lap ján
az ér ték jel zés, a Ma gyar

Köz tár sa ság fel irat, a ver -
de jegy és a ki bo csá tás
éve mel lett a re for má tus
kol lé gi um szó szék tar tó -

ján lát ha tó Krisz tus-mo -
nog ram sze re pel. Hát lap -

ján (Hans Hol be in fest mé -
nye alap ján) Kál vin Já nos port ré ja
lát ha tó szü le té sé nek és ha lá lá nak év -
szá ma i val, va la mint a So li Deo Glo -
ria (egye dül Is te né a di cső ség) fel irat.
A port ré Csi kai Már ta szob rász mű -
vész al ko tá sa.

Az em lék ér me Deb re cen ben, a
nagy temp lo mi re for má tus köny ves -
bolt ban, va la mint Bu da pes ten, az
MNB lá to ga tó köz pont já ban vá sá -
rol ha tó meg.

d MTI

Kál vin-em lék ér mét bo csá tott ki
a Ma gyar Nem ze ti Bank

A hónap könyve – novemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Ursula Koch: Rózsák a hóban
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 800 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu •
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

A dél utá ni re for má ci ói is ten tisz te let
ke re té ben ad ták át az or szá gos pres -
bi té ri um ál tal két év vel ez előtt ala pí -
tott Or dass La jos-dí jat. Az idei ki tün -
te tett Pós fay György Genf ben élő
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész.
A vo nat ko zó sza bály ren de let sze -
rint a díj „an nak a fel szen telt (ak tív
vagy nyu ga lom ba vo nult), fedd he tet -
len éle tű, ma gyar vagy kül föl di lel -
kész nek ad ha tó, aki a ma gyar evan -
gé li kus sá gért so kat tett”. Pós fay
György az evan gé li kus egy ház el nök -
sé gé től, Itt zés Já nos el nök-püs pök től
és Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő től ve het te át az el is me rést a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban. A ki -
tün te tett mun kás sá gát Bo le ratz ky
Ló ránd mél tat ta.
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b A cen te ná ri u mi kon fe ren ci á ra
ér ke zett kül föl di elő adók kö -
zül Heik ki Hil vó val, a Finn
Misszi ói Tár sa ság (FELM)
Ázsia-ko or di ná to rá val né há -
nyan szin te ba rá ti kap cso la tot
ápol nak. Már a re pü lő -
té ren zá po roz tak a kér -
dé sei: „Hogy van Ta -
más? Mi van Já nos sal?”
Nem vé let le nül, hi szen
finn ven dé günk már
ne gye dik al ka lom mal
járt Ma gyar or szá gon.
A ne vek a nyá ri kon fe -
ren ci á kon ál ta la meg is -
mert fi a ta lok ra utal -
tak. Heik ki min dig szí -
ve sen jön Ma gyar or -
szág ra. Úgy tart ja, mi
ma gya rok na gyon ba -
rát sá go sak va gyunk.
Heik ki pe dig rend kí -
vüli ked ves ség gel tud -
ja ezt el hi tet ni ve lünk.
Ön ma gunk di csé re te
he lyett azon ban in -
kább ar ról az or szág ról
kér dez tem, ahol
misszi o ná ri us ként töl -
tött el – fe le sé gé vel
együtt – ti zen négy évet.

– Taj va non, a több mint húsz mil -
li ós szi get or szág ban él tem. Kü lön bö -
ző gyü le ke ze tek ben szol gál tam a he -
lyi, benn szü lött lel ké szek mun ka -
tár sa ként. A leg alap ve tőbb mun ká -
kat vé gez tem: evan gé li zá ció, gyü le -
ke ze ti szol gá la tok.

– Evan gé li zá ción ért het jük az utca -
misszi ót is? Meg en ge dett ez Taj va non?

– Igen, le het sé ges, de Kí ná ban, a
szá raz föl dön már nem. Ott óva tos -
nak kell len ni ük a ke resz té nyek nek.
Nem me het nek ki az ut cá ra pré di kál -
ni, té rí te ni.

– Mi lyen ered ményt ér tek el az ut -
cai misszi ó val?

– No, ezt ne héz meg mon da ni.
Mert hogy a kí nai em ber alap ve tő en
ud va ri as. Mo so lyog rád, el fo gad ja a
ke resz tény bro sú rát, amit osz to -
gatsz, sőt meg ígé ri, hogy el jön az is -
ten tisz te le ti al ka lom ra, az tán per sze
so sem lá tod. Az az igaz ság, hogy na -
gyon ki csi a ke resz té nyek szá ma Taj -

va non. És ami el szo mo rí tó, hogy
nem is gya ra pod nak a gyü le ke ze tek.
Az az evan gé li kus egy ház, amely hez
tar toz tam, ke ve sebb, mint két ezer ta -
got tart nyil ván. Nem tu dom pon to -
san, mi le het en nek az oka. Bi zo nyá -
ra az, ami itt Eu ró pá ban is gá tol ja a

Krisz tus mel let ti dön tést.
A kí na i ak lel ke sen „ame ri -
ka ni zá lód nak”, vagy is jó lét -
ben sze ret né nek él ni, mi -
nél több dol lárt ke res ni.
Így a pénz utá ni haj szá ban
nem ma rad ide jük ar ra,
hogy lel ki dol gok kal tö -
rőd je nek. 

Azt hi szem azon ban,
hogy van nak mé lyebb, spi -
ri tu á lis aka dá lyai is a ke -
resz tény hit el fo ga dá sá nak.
A taj va ni em be rek gya nak -
vó ak. Ősi hit vi lá guk ból
hoz zák, hogy a szel le mek -
től ret teg ni ük kell. Úgy
tart ják, hogy az is te nek nek,
a lel kek nek fel kell ál doz ni -
uk egy cso mó min dent,
hogy ki en gesz tel jék őket.
Fél nek egy újabb le kö te le -
ző dés től. És hát épp a ke -
resz tény ség lé nye gét nem
ér tik meg, azt, hogy Krisz -

tus ban van az iga zi sza bad ság.
– Nem vet te el a ked vét a taj va ni

szol gá la tok tól ez az ered mény te len ség?
– Ott él ni nagy sze rű volt, ked vel -

tük az ot ta ni em be re ket. De ter mé -
sze te sen az, hogy a gyü le ke ze te ink
nem gya ra pod tak, va ló ban ko moly
fej fá jást oko zott. Ki csi egy ház, nö ve -
ke dés nél kül – ez bi zony elé ge det len -
né te het. Is ten azon ban meg en ged
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Az 1952-ig meg ren de zett kon fe ren -
ci ák Is ten ál dá sát köz ve tí tet ték a
kor osz tá lyom szá má ra. If jú sá gi órák,
gyer mek-bib lia kö ri al kal mak mel -
lett a Misszi ói In té zet hall ga tói ál tal
szer ve zett kül misszi ói kon fe ren cia
szí nes, ér de kes elő adá sai fel kel tet ték
ér dek lő dé se met a „po gá nyok” kö zött
élő misszi o ná ri u sok iránt. Kap tam is
egy pár le ve let és fény ké pet egy In -
di á ban szol gá ló an gol lány tól, me lyet
a ked ves hall ga tók le for dí tot tak, de
a kö vet ke ző évek ben, a dik ta tú rá ban,
az in té zet be zá rá sa után meg sza -
kadt ez a kap cso lat.

Ami kor férj hez men tem Ben c ze
Im re lel kész hez, öröm mel hal lot -
tam új ra a kül misszi ó ról, mert ő
gyü le ke ze tünk ben éven te leg alább
egy szer elő vet te ezt a té mát, és a kül -
föl di új sá gok tá jé koz ta tá sá ból át -
adott ne künk is va la mit.

Az 1985. év volt szá mom ra dön tő.
Ke len föl di gyü le ke ze tünk nyug dí jas
kö ré nek ke res tem va la mi hasz nos el -
fog lalt sá got, így ke rül tem kap cso lat -
ba a Lep ra misszi ó val. Do bos Ká roly,
az óta már el hunyt re for má tus lel ki -
pász tor olyan lel ke sen és szak sze rű -

en ve zet te ak kor ezt a moz gal mat,
hogy en gem is ma gá val ra ga dott,
hi te les szol gá la ta pe dig meg győ zött
ar ról, hogy fe le lős sé günk van a más
kul tú rák ban élő, más val lá sú em be -
rek iránt, leg fő kép pen pe dig azo kért,
„akik test vé re ink a hit ben” (Gal 6,10).
Az el múlt évig dol goz tam rend sze -
re sen a Lep ra misszi ó ban, és ma is kö -
zü lük va ló nak val lom ma gam.

A fen ti, Pál apos to li fel szó lí tás az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let -
ben vég zett mun kám alap ja is. Az
össze zsu go ro dott vi lág ban Jé zus
Krisz tus meg vál tói mun ká já ról szin -
te már min de nütt hal lot tak, de a lel -
ki se gít ség mel lett a tes ti szük ség le -
tek ki elé gí té se is fon tos fel adat.
Öröm volt szá mom ra az új já ala ku -
lás 1991-ben, kez de tek től ben ne vol -
tam a ve ze tő ség ben, ám 1998-tól a
szer ve ző tit ká ri szol gá la tot is rám
bíz ták. Ez el ső sor ban a kül misszió
bel föl di fel ada ta i nak el lá tá sá ból áll:
kon fe ren ci ák, csen des na pok, gyer -
mek tá bo rok, kül föl di ven dé gek szol -
gá la ta i nak szer ve zé se tar to zik te -
vé keny sé ge im kö zé. Tö re ked tem
min dig az evan gé li kus iden ti tás
meg tar tá sá ra az egye sü let mun ká já -
ban is, így ja va sol tam – nem sze -
mély vá lo ga tás sal, ha nem a Szent lé -
lek út mu ta tá sá val – ige hir de tő ket,
elő adó kat a kon fe ren ci á ink ra, ke len -
föl di, majd Ül lői úti es té ink re.

A ve ze tő ség tag ja i val jó együtt
dol goz ni, jó egyet ér te ni, együtt imád -
koz ni.

Há lát adok Is ten nek, hogy eb ben
a mun ká ban ér tel met adott nyug dí -
jas éve im nek is, és ké rem őt, hogy
áld ja meg egye sü le tün ket, hogy si ke -
rül jön ta lál nunk al kal mas fi a talt utó -
do mul.
g Ben c ze Im ré né, „Ág nes né ni”

Utam a kül misszi ó ba

„Ilyen kö rül mé nyek kel az em ber nem
ta lál ko zik Ma gyar or szá gon. Olyan
ron gyok ban jár nak a gye re kek, ami -
lye ne ket mi por tör lés re sem hasz ná -
lunk, ma guk alá vi zel nek, mert nincs,
aki el vi gye őket WC-re, foly ton tak -
nyo sak, mert az ott hon nak még zseb -
ken dő re sincs pén ze…”

Ben ce Zsó fi An na gyógy tor nász,
az EK ME Ke nyá ban szol gá ló

ön kén te se

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let (EK ME) „pó ló ak ci ót” hir det, hogy
ka rá csony ra – a Ben ce Zsó fi ál tal
meg is mert – ke nyai ár va ház ban élő
gyer me kek nek ru ha ne mű ket aján dé -
koz has son.

Az ak ció ke re té ben az EK ME
nem ru hát gyűjt, ha nem azt ké ri,
hogy az ak ci ó ban részt ve vők a no -
vem ber 16-tól be vo nás ra ke rü lő 200
fo rin tos bank je gye ket gyűjt sék, s az
össze gyűlt bank je gye ket, il let ve az el -
len ér té kü ket no vem ber 30-ig jut tas -
sák el az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let hez (EK ME, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.).

To váb bi in for má ció, il let ve át uta -
lá si csekk az aláb bi cí men kér he tő:
ben c ze.im re ne.ag nes@t-on line.hu.

Meg kö szön ve az ak ci ó ban részt
ve vők ado má nya it:

az EK ME ve ze tő sé ge

b Az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let új ko ri tör té ne té nek
meg ha tá ro zó alak ja Bre bovsz ky
Gyu la, az egye sü let tisz te let be -
li el nö ke. Ő az, aki a rend szer vál -
tás után szor gal maz ta a szol gá -
lat új ra in dí tá sát. Eb ben erő sen
tá mo gat ta – a lel kész tár sa kon, a
ba rá to kon túl – fe le sé ge is. Rad -
nó ti Ilo na, aki több mint öt év -
ti ze de áll hű sé ges társ ként az el -
nök éle te és szol gá la ta mö gött,
ma ga is a Kül misszi ói Is ko la
hall ga tó ja volt egy kor. Ke ve sen
tud ják azon ban, hogy Bre bovsz -
ky Gyu la már oros há zi gim na -
zis ta ként ar ra ké szült, hogy a vi -
lág egyik tá vo li pont ján hir des -
se majd Is ten igé jét.

– Az éb re dé si idő szak ne ves evan -
gé li zá to rai kö zül Sré ter Fe renc járt ná -
lunk Oros há zán 1939-ben. Ige hir de -
té sé ben kü lö nös hang súllyal tett bi -
zony sá got a kül misszi ói szol gá lat
fon tos sá gá ról. Be szé de meg ra ga dott.
Et től kezd ve ke res tem a mód ját, ho -
gyan me het nék én ma gam is a kül -
misszi ó ba. A szin tén Oros há zá ról
szár ma zó Csep re gi Bé la azt ta ná csol -
ta, hogy előbb irat koz zam be a hit -
tu do má nyi egye tem re, s vég zett lel -
ki pász tor ként je lent kez zem majd
kül szol gá lat ra. Teo ló gus éve im alatt
ter mé sze te sen tag ja let tem a teo ló -
gu sok misszi ói kö ré nek, amely már
ko ráb ban is fi gye lem mel kí sér te Ku -
nos Je nő Kí ná ban vég zett szol gá la tát.

A kap cso lat tar tás, a le ve le zés ne héz -
kes sé, az tán tel je sen le he tet len né
vált a Kí na és Ja pán közt ki tört há bo -
rú mi att. A misszió ügyé ért így ta lán
még in kább fe le lős sé get érez tünk.

– Az 1947-ben Fó ton tar tott kül -
misszi ói kon fe ren ci á ra – úgy tu dom
– már az egye sü let ve ze tő i től ka pott
meg hí vást.

– Ez az együtt lét azért is volt je len -
tős, mert ek kor szü le tett dön tés ar -
ról, hogy meg kell in dí ta ni a kül -
misszi ói kép zést. Vég zett lel kész -
ként én is itt foly tat tam vol na ta nul -
má nya i mat. Ám a sor som más ként
ala kult. Vár tuk a kí nai szol gá la tá ból
ha za té rő Ku nos Je nőt, hogy ve gye át
az is ko la irá nyí tá sát, ő vi szont nem
ka pott a kom mu nis ta ve ze tők től be -
uta zá si en ge délyt a sa ját ha zá já ba.

– Ke ve há zi Lász ló egy le ve let idéz
a Kit küld jek el? cím mel meg je lent,
Ku nos Je nő éle tét fel dol go zó köny vé -
ben. Az Ame ri ká ban me ne dé ket ta -
lált misszi o ná ri us a kö vet ke ző kép pen
fo gal maz: „Úgy lát szik, nem va gyok a
ma gam ura. A pi ros és zöld út jel zőt
Is ten iga zít ja.” Va jon a kül misszi ói
szol gá lat iránt el tö kélt, fi a tal Bre -
bovsz ky Gyu la ho gyan fo gad ta el Is -
ten ke zé ből a ter vek meg hi ú su lá sát?

– Lel késszé szen te lé sem óta a
pász to ri szol gá lat be töl töt te az éle te -

met. Nyug díj ba vo nu lá so mig, 1994-
ig öröm mel és bel ső bé kes ség gel lát -
tam el ezt a kül de té se met. Ám a kül -
misszió irán ti el kö te le ző dé sem so ha -
sem szűnt meg. Ahol csak le he tett,
tar tot tam elő adá so kat a tá vo li tá ja -
kon vég zett evan gé li zá ci ós szol gá la -
tok ról. Fe ren czy Zol tán, a Kül misszi -
ói Is ko la egy ko ri igaz ga tó ja gyak ran
hí vott Bu da pest re, hogy be szél jek a
kül misszi ó ról. Hit tan órá kon min -
dig meg osz tot tam misszi ói tör té ne -
te ket a gye re kek kel. Dia fil me ket ve -
tí tet tem a fi a ta lok nak. Dr. Ná dosy Fe -
renc or vos ál tal szét kül dött misszi ói
kör le ve le ket pró bál tam ter jesz te ni.
Sok ked ves test vér rel – töb bek kö zött
Fa bi ny Ti bor pro fesszor úr ral, Ács
Gyu la ta ní tó úr ral – együtt igye kez -
tünk élet ben tar ta ni a kül misszió
ügyét.

– Nem volt ez koc ká za tos vál lal ko -
zás a kom mu nis ta dik ta tú ra ide jén?

– En gem ezért nem bán tott az ak -
ko ri ha ta lom, de Ná dosy dok tor urat
több ször is be idéz ték a rend őr ség re,
s meg fe nye get ték. Bár ne kem is lett
egy szer kel le met len sé gem. Kis rá ko -
son, az egyik szór vá nyom ban tar tot -
tam misszi ói elő adást. A szom széd -
ban élő lel kész ezt je len tet te az Ál la -
mi Egy ház ügyi Hi va tal il le té ke se i nek.

Százéves az evang
„Ti mi kor ke

In ter jú Bre bov
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b Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) idén em lé ke zett meg
jog előd je – a Ma gyar ho ni Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Misszió egye -
sü let (MAHEM) – megala ku lá sá nak szá za dik év for du ló já ról. Az év fo -
lya mán tar tott ün nep ség so ro zat zá rá sa ként most azo kat szó lal tat juk
meg a lap ha sáb ja in, akik nem szol gál nak tá vo li tá ja kon, s így sen ki
sem ne vez né őket misszi o ná ri u sok nak. Pe dig ők is azok, kül döt tek.
Mert Is ten misszi ó já ban min den ki nek fel ada ta van: akár „front har -
cos ként”, akár mint ők, „hát véd ként” ta nít vánnyá ten ni min den né -
pet! (Mt 28,19)

A „két ka rú
Be szél ge tés He
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b Ifj. Bonnyai Sán dort so kan az
egye sü let Ben já min ja ként tart -
ják szá mon. A Bé kés csa bán élő
fi a tal em ber né hány év vel ez -
előtt, gim na zis ta di ák ként még
„csak” részt ve vő je volt a kül -
misszi ói gyer mek tá bo rok nak,
má ra azon ban oda szánt ve ze tő -
vé ér le lő dött. Idén kezd te meg
ta nul má nya it a Sze ge di Tu do -
mány egye tem szo ci á lis mun kás
sza kán. Az aláb bi ak ban pá lya vá -
lasz tá sá ról és ar ról vall, mit je -
lent szá má ra a kül misszió.

– El ső sor ban rá szo ru ló gyer me -
kek kel sze ret nék fog lal koz ni. A bé -
kés csa bai evan gé li kus gim ná zi u -
mon ke resz tül – amely rend sze re sen
tá mo gat ja Böj te Csa ba mun ká ját –
már kö zép is ko lás ként is meg is mer -
het tem az er dé lyi ár vák éle tét, le he -
tő sé gem nyílt nyá ri tá bo rok ban szol -
gál ni kö zöt tük. A ve lük töl tött idő in -
dí tott ar ra, hogy szo ci á lis mun kás le -
gyek. De azt sem ta gad ha tom le,
hogy igen erős ha tá sok ér tek a kül -
misszi ói gyer mek tá bo rok ban is. Em -
lék szem, a leg el ső al ka lom mal az fo -
gott meg, hogy ma már Af ri ká ból
kell jön ni ük a misszi o ná ri u sok nak,
hogy az eu ró pa i a kat Krisz tus hoz
té rít sék.

Bár val lá sos csa lád ban nőt tem fel,
még is az a kon fe ren ci ai hét, az ott
hal lott dol gok, ma ga a lég kör, amely
kö rül vett, az ho zott nagy vál to zást,
for du la tot az éle tem be. Az óta tu da -
to san élem meg a hi te met, s így vá -
lasz tot tam meg a hi va tá so mat is.
Úgy vé lem, nem mu száj min den ki -
nek lel kész nek len nie, hogy se gít hes -
sen az em be rek nek. Sőt ép pen a
száz éves ün nep sé gen hall hat tuk, azt
hi szem, a ba jor misszi ói igaz ga tó tól,
hogy ép pen a ci vil szak mák ban dol -
go zók ra van ége tő szük ség. Ha Is ten
úgy ad ja, at tól sem zár kó zom el,
hogy Af ri ká ba men jek szol gál ni.

Eset leg ott, azok közt a fe ke te, ár va
gyer me kek közt, ahol most Bá lint né
Kis Be á ta él, de bár ho vá, aho vá kül -
de tést ka pok….

Per sze kül misszi ós nem csak kint
le het az em ber, ha nem itt hon is.
Annyi mód ja van a szol gá lat tá mo -
ga tá sá nak! Bé kés csa bán pél dá ul van
egy misszi ói kör, amely nek tag jai rend -

sze re sen imád koz nak az evan gé li um
ter je dé sé ért, a tá vo li vi dé ke ken élő -
kért, ott szol gá ló kért, ado mányt
gyűj te nek… Ter ve zem, hogy csat la -
ko zom az al kal ma ik hoz.

Na gyon sze ret nék párt fo gó is len -
ni, vagy is egy af ri kai ár vát rend sze -
re sen tá mo gat ni. Eh hez előbb fel
kell mér nem az anya gi le he tő sé ge i -
met. Di ák va gyok, így nem te he tek fe -
le lőt len vál la lást. De meg pró bá lok
úgy spó rol ni, hogy a ná lam na gyobb
ín ség ben élők nek is jus son.

Kér dez ték tő lem, hogy mi fo gott
meg en gem az egye sü let ün ne pi
kon fe ren ci á ján. Két do log: egy részt
az őszin te hang vé tel, amely kü lö nö -
sen a finn ven dég elő adá sá ból áradt.
Más részt a tan zá ni ai lel kész mo so lyát
hoz tam ma gam mal. Meg fi gyel tem
már más al ka lom mal is, hogy az af -
ri kai em be rek szin te min dig mo so -
lyog nak. Pe dig vol na okuk a ke se rű -
ség re. Itt ná lunk min den ki pa nasz ko -
dik, be teg… ők pe dig – min den nyo -
mo rú sá guk el le né re – ta lál nak okot
az öröm re.

Reménységgel a jövő felé

Emi att az tán fél év re vissza von ták tő -
lem a hit ok ta tói en ge dé lye met.

– Mi kész tet te ar ra a rend szer vál -
tás után, hogy szor gal maz za a kül -
misszi ói mun ka új ra in du lá sát?

– Egyet len mon dat vé gez te ezt el

ben nem. Dan ha user Lász ló nyu gal -
ma zott lel kész, a MA HEM egy ko ri
tit ká ra és el nö ke kér dez te tő lem ha -
lá la előtt nem sok kal: „Ti mi kor kez -
di tek el a misszi ót?” A rend szer vál -
tást kö ve tő en ugyan is ak kor már
több szer ve zet is meg ala kult egy há -
zunk ban. Dan ha user Lász ló sza vai
meg szé gye ní tet tek. Hát ak kor mi
mi ért kés le ke dünk?! Meg ke res tem a

ré gi, misszi ós test vé re ket, tár gyal tam
egy há zi ve ze tő ink kel, akik tá mo gat -
ták ügyün ket. Száz húsz em ber nek cí -
mez tem meg a kör le ve let, amely ben
meg hív tam őket Ke len föld re, a Rá -
dió misszió gyű lé sé re. Itt ala kult meg

1991. szep tem -
ber 7-én a MA -
HEM jog utód -
ja ként az Evan -
gé li kus Kül -
misszi ói Egye -
sü let.

– Az egye sü -
let cen te ná ri u -
mi ün nep sé ge a
jö vő je gyé ben
zaj lott. Kül föl di
és ha zai elő adók
ar ra ke res ték a
vá laszt, hogy
mi lyen új el vá -
rá sok nak, ki hí -

vá sok nak kell meg fe lel nie az egy ház
misszi ói szol gá la tá nak a 21. szá zad -
ban. Ho gyan lát ja el nök úr az egye -
sü let el kö vet ke zen dő száz évét?

– Nagy re mény sé gem van a jö vő -
re néz ve. De el ső sor ban há la adás él
a szí vem ben, mert a ju bi le u mi al kal -
mon meg győ ződ het tem arról, hogy
van nak fi a ta lok, akik utá nunk jön nek.
Hoz zánk – a ré gi ge ne rá ció tag ja i hoz

ha son ló an meg ér tet ték Is ten hí vó
sza vát, és vi szik to vább a kül misszió
ügyét. An nál na gyobb aján dé kot
nem kap hat tam Is ten től, mint hogy
meg lát hat tam, erő fe szí té sünk az
egye sü let új ra in dí tá sa ér de ké ben
nem volt hi á ba va ló.

– Vé ge ze tül hadd kér dez zem meg:
van-e olyan ta nács, ame lyet szí ve sen
to vább ad na az új nem ze dék nek?

– A Krisz tus ban kap ha tó bűn bo -
csá nat hir de té sét nem sza bad ab ba -
hagy ni uk. Mert a vi lág nak er re van
szük sé ge. Az ün ne pi kon fe ren ci án is
szó esett ar ról, hogy a mai misszi ói
szol gá lat nak két ar cu la ta van. Az
evan gé li um hir de té se mel lett oda
kell fi gyel ni az em ber társ tes ti, men -
tá lis szük ség le te i re is. Ez a szol gá lat
dia kó ni ai as pek tu sa. Ez így he lyes. A
bib lia órai al kal ma in kon ezért is gyűj -
tünk ma gunk is öröm mel az EK ME
Kon gó ban tá mo ga tott ár vá i nak meg -
se gí té sé re vagy a ke nyai nyo mor ne -
gye dek ben vég zett szol gá la tok  szá -
má ra. 

Ám a test szük ség le te i nek meg elé -
gí té se ke vés. En nek a vi lág nak, ben -
ne min den egyes em ber nek a bű ne -
i ből va ló sza ba du lás ra, meg vál tás ra
van szük sé ge. En nek egyet len út ja
Krisz tus. Re ánk az bí za tott, hogy
er ről a Meg vál tó ról te gyünk bi zony -
sá got a szó és a tett egy sé gé ben. E
kér dés ben nincs kü lönb ség 19. szá -
za di vagy 21. szá za di misszió kö zött.
Őt – Krisz tust – kell hir det nünk az
idők vé ge ze té ig!

g BPM

ilyen aszá lyos, ku dar cos idő ket. Én
pe dig meg ér tet tem, hogy ne a kö rül -
mé nyek re néz zek, ha nem vé gez zem
a dol go mat. A töb bi az ő tit ka. Re -
mény sé gem, hogy az ered mény te len -
ség lát sza ta mö gött ő már jót ké szít.

– Vissza té ré se óta a FELM Ázsia-
ko or di ná to ra ként szol gál. Az Ön re bí -
zott or szá gok mind egyi ké ben ilyen
„ered mény te len” az evan gé li um ter -
jesz té se?

– Épp el len ke ző leg! Kí ná ban és
Hong kong ban egy re sza po rod nak a
gyü le ke ze tek. Ne pá lon pe dig érez he -
tő en sö pör vé gig a Szent lé lek sze le.
A ke resz té nyek szá ma har minc év
alatt – ki mon da ni is jó! – ti zen öt ezer -
sze re sé re nőtt!

– A misszió „front har co sá ból” im -
már Hil vo úr is hát véd lett, a FELM
köz pon ti iro dá já ban dol go zik.
Mennyi re tá mo gat ják a finn gyü le ke -
ze tek a misszió ügyét?

– En gem is meg lep időn ként, hogy
anya gi ak te kin te té ben a Finn Misszi -
ói Tár sa ság vi szony lag jól áll. A hí vek
fel is me rik e szol gá lat szük sé ges sé gét.
Ám kri ti ka is éri a mun kán kat. So kan
úgy tart ják, hogy már nem azt a
misszi ói mun kát vé gez zük, amit elő -
de ink több év ti zed del ez előtt. Nem is
sze ret nék, hogy misszi o ná ri u sok nak
ne vez ze nek ben nün ket, he lyet te in -
kább egy há zi mun ká sok nak, gyü le ke -
ze ti mun ka társ nak hív ják az Af ri ká -
ban, Ázsi á ban szol gá ló kol lé gá in kat.

– Nem az az oka en nek, hogy a kül -
misszi ói mun ka kezd egy re in kább ka -
ri ta tív jel le get öl te ni?

– Nincs fe szült ség a misszi ói evan -
gé li zá lás és a dia kó nia, vagy is a sze -
re tet szol gá lat kö zött. Sőt a ket tő

szo ro san össze függ. A ju bi le u mi al -
kal mon em lí tet tem is az elő adá som -
ban, hogy a krisz tu si sze re tet két ka -
rú: az egyik kel át öle li az em ber tár sat,
és meg oszt ja ve le az Úr Jé zus Krisz -
tus ban va ló üd vös ség üze ne tét, a
má sik kal pe dig eme li a meg alá zot tat,
éle lem hez jut tat ja az éhe zőt, le tör li
a sí ró könnyét.

– Hadd te rel jem itt egé szen sze mé -
lyes sík ra a be szél ge té sün ket. A kon fe -
ren ci át meg elő ző na pon le he tő sé ge
nyílt el lá to gat ni a Ter ror Há za Mú ze -
um ba. A ki já rat nál ál ló ven dég könyv -
be csak egy sort jegy zett be: „Nincs szó,
mit ír hat nék, csak a könnyek.”

– Ott a mú ze um ban sok min dent
meg ér tet tem. Egy részt rá jöt tem, hogy
mi, fin nek mi től me ne kül tünk meg.
De fő leg meg ér tet tem azon em be rek
ér zé se it, akik azt mond ják: nem tud -
nak meg bo csá ta ni. A szí vük tel ve
van ke se rű ség gel és jo gos ha rag gal.
Eze ket az em be re ket nagy em pá ti á val
kel le ne át ölel nünk és se gí te nünk ab -
ban, hogy – mi köz ben nem sza bad,
hogy va la ha is el fe lejt sék mind azt, ami
tör tént ve lük – még is meg tud ja nak
bo csá ta ni. Mert ha a gyű lö le tet és dü -
höt me len get jük a szí vünk ben, az
ben nün ket tesz tönk re. Nem sza bad,
hogy to vább ra is olyan in du la tok
ural kod ja nak raj tunk, ame lyek rom -
bo ló ak. El len ke ző leg, olyan konst -
ruk tív, épí tő jel le gű em lé ke ze tet kell
őriz nünk, amely a ja vunk ra vá lik.
Ta nul va a múlt bor zal ma i ból, Is ten -
től ka pott böl cses ség gel azon kell
mun kál kod nunk, hogy a ránk bí zott
fi a ta lok bol do gabb éle tet él hes se nek,
mint mi, az előt tük járt nem ze dék.

g B. Pin tér Már ta

Krisz tus ban ked ves
Test vé re ink!
Sok sze re tet tel küld jük üd vöz le -
tün ket Kon gó ból, a Tanganyi -
ka-tó men tén el te rü lő egy ház ke -
rü le tünk ből.

Öröm mel ér te sül tünk ün ne pe -
tek ről, egye sü le te tek szü le té sé nek
szá za dik év for du ló já ról. Ez az
al ka lom jó le he tő ség ar ra, hogy
di csér hes sé tek az Urat, aki el kí -
sért uta to kon, aho gyan egy kor
Iz rá el né pét is kí sér te Egyip -
tom ból az ígé ret föld jé re.

Nem tud ták az in du lás kor,
hogy ho gyan érik el az úti célt, de
bíz tak Is ten sza vá ban, hogy ve -
ze té sé vel meg ér kez nek Ká na án -
ba, az ígé ret föld jé re. Mi köz ben
ne héz sé gek kel kel lett szem be -
sül ni ük, meg-meg tor pan tak, hi -
tük ben fo gyat koz tak, pusz tai
ván dor lá suk so rán még is mind -
vé gig a hű sé ges Is ten re ha gyat -
koz hat tak. Negy ven év ke rü lő út -
jai után vé gül cél hoz ér het tek.

Is ten ve ze té se alatt já runk ma
is, bár hol élünk is e vi lág ban.
Ezért ad ha tunk há lát Is ten nek ér -
te tek ezen a ju bi le u mi al kal mon:
Meg kö szön jük, hogy száz éven át
meg őr zött ben ne te ket.

Imád ság ban ve le tek va gyunk;
ta nu lunk hi te tek ből, misszi ói el -
kö te le zett sé ge tek ből.

Is ten ál dá sa kí sér je szol gá la ta -
i to kat a mi Urunk Jé zus Krisz tus
ál tal.

Mwam ba Su ma i li Re né
püs pök

Ho gyan le het né hány négy zet mé ter -
nyi te rü le ten a ma gyar evan gé li kus
kül misszi ói mun kát be mu tat ni? –
mor fon dí roz tam, ahogy az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um „…min den
né pet” cí mű, ok tó ber 9-én nyílt ki ál -
lí tá sa fe lé igye kez tem. A szer ve zők -
nek si ke rült.

A ki ál lí tás el ső fe lé ben ala pos tör -
té ne ti át te kin tést lát ha tunk, ol vas hat -
juk az 1756 és 1947 kö zött kül föl dön
szol gá ló ma gyar misszi o ná ri u sok
rö vid élet raj zát, il let ve a szol gá la tuk
ide jé ből szár ma zó, vit rin ben ki ál lí tott
tár gyak se gí te nek né mi fo gal mat al -
kot ni a sok szor na gyon ne héz vi szo -

nyok kö zött vég zett mun ká ról. Em -
lít sük meg a ne vü ket: Pil der György,
Böhm Sá mu el, Kun st Irén, Pa u er Ir -
ma, Her mann Adolf, Roth Hen rik és
Ku nos Je nő.

A tár lat má sik fe lé ben mo li nók ra
nyom ta tott fény ké pek so ka sá ga re pít
Pá pu a föld re, ahol Bá lint Zol tán és fe -
le sé ge, Be á ta szol gált, de „el utaz ha -
tunk” In di á ba is, ahol Jó And rás és
An ge li ka, va la mint Mes ter há zy Ba -
lázs és And rea ta ní tott éve kig. Ter -
mé sze te sen nem ma rad hat ki a Bá -
lint há zas pár je len le gi szol gá la ti he -
lye, Ke nya sem.

g Bo da Zs.

Nagy távolságok
kis helyen

gélikus külmisszió
z di tek el…?”

vsz ky Gyu lá val

Gáncs Péter misszióért felelős püspök a kiállításmegnyitón
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A temp lom per se lyé be do bott tel jes
va gyon – az a bi zo nyos két fil lér – va -
ló ban min den nél na gyobb ál do zat.
Ka tar zis van eb ben a tör té net ben.

De még en nél is na gyobb ka tar zis,
ami kor va la ki nem egy sze rű en a
per sely mel lett áll va kí vül ről né zi,
ahogy egy élet te len, sze mély te len
tárgy – a per sely – el nye li egy sze -
gény em ber össze ku por ga tott va -
gyon ká ját, ha nem egé szen kö zel ről
éli át, sze mé lye sen, be lül ről, ré szé vé
vál va a tör té net nek. Ami kor az em -
ber fe ne ket len per sellyé vál va azt éli
át, hogy egy má sik em ber sze gény -
sé gé ből min de nét meg oszt ja ve le,
ami je csak van.

Gyi mes ben és Mold vá ban ná lunk
sok kal sze gé nyebb, sok kal ne he zebb
hely zet ben lé vő em be rek ven dé gei le -
het tünk. Még so ha nem vol tunk
ilyen gaz da gon meg ven dé gel ve. Nem
azért, mert gaz da gon te rí tett asz tal
mel lé ül tet tek vagy bal da chi nos ágy -
ba fek tet tek min ket. Ha nem mert
min de nü ket, ami jük csak volt, meg -

osz tot ták ve lünk, elő szed ve a ka rá -
csony ra el tett kecs ke húst is, és gyak -
ran csak utá nunk, az ál ta lunk meg -
ha gyott ma ra dék el fo gyasz tá sá hoz ül -
tek az asz tal mel lé.

Jé zus azt mond ja: az asszony min -
den ki nél töb bet do bott a per sely be,
mert sze gény sé gé ből min de nét be le -
dob ta, ami je csak volt. Ez tör tént ve -
lünk is, a leg töb bet kap tuk azok tól az
em be rek től, mert min de nü ket meg -
osz tot ták ve lünk, ami jük csak volt.

Még ol da la kon ke resz tül le het ne
szí nez ni a sze re tet sok fé le meg nyil -
vá nu lá sát, amely ben ré szünk le he tett,
de néz zünk in kább a do log mé lyé re:
mi is tör tént, il let ve mi tör té nik ha -
son ló hely ze tek ben.

Aki a fe les le gén túl ad, plá ne, ha
min de nét ad ja, ön ma gát szol gál tat -

ja ki, ön ma gát ve szé lyez te ti, tu laj don -
kép pen ön ma gát ad ja oda.

Ha a fe les le gem ből adok, vi gyá zok
ar ra, hogy ve szély be ne ke rül jek,
koc ká za tot ne vál lal jak, ilyen kor vé -
dem, „vissza tar tom” ön ma gam. A
fe les le gem ből adott pénz, idő, étel-
ital vagy bár mi nem más, mint a biz -
ton sá gom, a vé dett sé gem ára. Amit
haj lan dó va gyok ki fi zet ni azért, hogy
bé kén hagy ja nak, hogy nyu godt le -
gyen a lel ki is me re tem, hogy ne kell -
jen túl zott koc ká za tot vál lal nom.
Lát szó lag adok az enyém ből, va ló já -
ban fi ze tek azért, ál do zok ar ra, hogy
amim van, ami az enyém, to vább ra is
biz ton ság ban le gyen. 

Ha fe les le gem ből adok, vé dem,
vissza tar tom ön ma gam, ha töb bet
adok a fe les le gem nél, ön ma ga mat

adom a má sik nak, a má si kért. Le gyen
szó pénz ről, étel ről-ital ról, a ké nyel -
mem ről, az ott ho nom ról, az időm ről,
a tes ti, lel ki ener gi ám ról. Ami kor a
má sik em ber vé del me vagy meg se gí -
té se ér de ké ben a meg él he té sé vel, az
ál lá sá val, adott eset ben az éle té vel ját -
szik az em ber. Hogy hol hú zó dik a
ha tár sok és ke vés kö zött, nem
mennyi ség kér dé se, ha nem hogy
mennyi re va gyok ké pes koc ká za tot
vál lal ni a má si kért, ké pes va gyok-e
oda ad ni ön ma gam.

Nem csu pán az öz vegy asszony
két fil lé ré ről szó ló tör té net alap ján
hor doz mély teo ló gi ai, evan gé li u mi
üze ne tet ma is min den olyan hely zet,
amely ben fe les le gé nél töb bet ad va -
la ki a má si kért, má sik nak. Pál a 2Kor
8,9-ben ír ja: „Mert is me ri tek a mi

Urunk Jé zus Krisz tus ke gyel mét; hogy
gaz dag lé té re sze génnyé lett ér te tek,
hogy ti az ő sze gény sé ge ál tal meg gaz -
da god ja tok.”

Ami kor va la ki fe les le gé nél töb bet
ad ne künk, ak kor ez nem ka tar ti kus
él mény, élet re szó ló em lék csu pán, ha -
nem an nak bi zo nyí té ka, va ló sá ga,
hogy a meg vál tás két ezer év vel a ná -
zá re ti Jé zus után, ma is ré sze az éle -
tünk nek, ért he tő és ön ma gunk ra ér -
tel mez he tő. A csán gók sze gény sé gük -
ből gaz da gon te rí tett asz ta la nem
fel idé zi csu pán az is mert bib li ai igé -
ket, ha nem egye ne sen az evan gé li um,
a ke gye lem ré sze se i vé, sze rep lő i vé
tesz min ket.

In nen néz ve egé szen kü lö nös él -
ménnyel gaz da god hat min den egyes
úr va cso ra vé tel. Az íztelen, szag ta lan
ki csiny fa lat os tya, a kor tyin tás nyi fa -
nyar bor. A mel lé a Jé zus mel lé ül he -
tünk asz tal hoz, aki fe les le gé nél
messze töb bet, sze gény sé gé ből min -
de nét ne künk ad ta, ami je csak volt.

g Né meth Zol tán

A csán gó asszony két fil lé re
Lk 21,1–4

Min den 2005-ben kez dő dött, ami kor
csat la koz tunk a Mold vai Csán gó
Ma gya rok Szö vet sé ge ál tal el in dí tott
ke reszt szü lő prog ram hoz. En nek ke -
re  té ben vál lal tuk, hogy egy mold vai
gyer mek nek a ma gyar ok ta tás ban va -
ló rész vé te lét anya gi lag tá mo gat juk.
Tud tuk, hogy él Mold vá ban (Ma gyar -
fa lu ban) egy Tá láz Gyu la ne vű kis -
fiú, aki a mi se gít sé günk kel az is ko -
la után ma gyar nyel vű fog lal ko zá son
ve het részt.

Még is éve ken ke resz tül sze mély -
te le nül tör tént min den, ta vasszal és
ősszel be fi zet tük a szö vet ség ál tal
kül dött csek ket, és ez zel a mi ré -
szünk ről el in té zett nek te kin tet tük a
dol got, mond ván: tel je sít jük a vál la -
lá sun kat.

Ez az ügy iga zá ból a
ta va lyi, kő sze gi Szél ró -
zsa ta lál ko zón kez dett
élet tel meg tel ni, ami kor
Végh Sza bolcs ba rá tunk
fel hív ta a fi gyel mün ket
egy nagy sze rű elő adás ra.
Ba kay Pé ter tar tott ké pes
be szá mo lót ar ról, hogy
ne ki mit is je len tett, mit
is adott az az egy év, ame -
lyet a gyi me si pász to rok
kö zött töl tött el. Ősszel
Pé ter – meg hí vá sunk ra –
el jött Pécs re is, és fel tet -
te a ké zen fek vő, ma gá tól
ér te tő dő kér dést: so sem
gon dol tunk ar ra, hogy
sze mé lye sen is meg is -
mer ked jünk a ke reszt fi -
unk kal?

Így indultunk útnak szep tember 7-
én. Ere de ti leg hárman mentünk vol -
na – Ba kay Pé ter, a fér  jem és én –,
hogy tíz na pot tölt sünk a gyi me si és
mold vai csán gók kö zött, majd
csatlakozott hozzánk Bo ros Mik lós
ba rá tunk, aki nél – vé le mé nyem sze -
rint – sen ki sem tá jé ko zó dik job ban
tér kép nél kül Er dély ben.

Gyi mes
Ne héz sza vak kal vissza ad ni, hogy
mit is él tünk át né gyen ezen az úton.
Is ten él mény volt. Min den pil la na ta.

Ké ső es te ér kez tünk meg Gyi -
mes kö zép lok ra, Sö tét pa takára. Az éj -
sza kát még a fa lu ban töl töt tük, a ven -
dég lá tó pász tor csa lád fa lu szé li há zá -
ban, majd más nap in dul tunk fel a
hegy re, ezernégyszáz méter ma gas -
ba, Bo dor vész be.

Ott vol tak a mi pász to ra ink, akik
meg osz tot tak ve lünk min dent: ka li -
bát (fa ház, amely egyet len he lyi ség -
ből áll), asz talt, ételt (csán gó  tor tát,
pu lisz kát, csi hán le vest), italt, jó ked -

vet. Még a mun ká ba is be von tak, já -
té kos sze re tet tel, a fi úk se gí tet tek a te -
he ne ket te rel ni, én Man ci nak, a
pász tor fe le sé gé nek igye kez tem a
hasz ná ra len ni. Man ci egyik es te
mo so lyog va így nyug táz ta az na pi
te vé keny sé ge met: „No, ma már nem
tesz lek mun ká ra!”

Szent György nap já tól Szent Mi -
hály nap já ig a pász tor em ber a he gyen
él. Gyö nyö rű, hogy ezek az em be rek
nem úgy hasz nál ják a nap tárt, aho -
gyan mi, ha nem a ka to li kus ün ne pe -
ket hív ják se gít sé gül, ha meg akar nak
ad ni egy idő pon tot.

Szó sze rint ki sza kad va és fe lül -
emel ked ve a hét köz na po kon ott a
he gyek ben ér zi meg az em ber, hogy
mit is je lent a te rem tett ség ré szé nek

len ni. Ha szom jas, a for rás hoz kell el -
gya lo gol ni ví zért; reg gel-es te meg kell
fej ni a te he ne ket, majd a tej ből saj -
tot kell ké szí te ni min den ál dott nap.
Az ál la to kat el kell lát ni, eső ben,
szél ben, rek ke nő hő ség ben ki lo mé -
te re ket kell gya lo gol ni, hogy min dig
friss fü vet le gel je nek.

A mai kor em be ré nek ne héz el kép -
zel ni, ho gyan is le het az es té ket el töl -
te ni, ha csak két gyen ge pet ró le um -
lám pa vi lá gít, ha nincs más, csak a sü -
ví tő szél, a csil la gos ég a ka li bán kí -
vül, és a má sik em ber a ka li bá ban.

Gyö nyö rű es té ket töl töt tünk ve -
lük. A csán gók sze ret nek egy más sal
évőd ni – „evőd ni”, ahogy ők mond -
ják –, vic ce lőd ni, és eb be min ket is
be von tak.

Nem sze ret ném el kö vet ni azt a hi -
bát, hogy túl ro man ti kus ké pet fes -
tek ró luk: min den szép sé ge mel lett
ke mény, nyers vi lág az övék.

Az al ko hol nak, ci ga ret tá nak, ká vé -
nak nagy sze re pe van, nem te lik el
egyet len nap sem ezek nél kül. Mi előtt
azon ban pál cát tör nénk a csán gók fe -

lett, gon dol juk vé gig, hogy mennyi -
re ne héz a sor suk, éle tük: szem be kell
néz ni ük med vé vel, far kas sal, vi pe rá -
val, a min den na pi el vég zen dő fel ada -
tok kal, a ke mény, két ke zi mun ká val.
A fo gyasz tói tár sa da lom
„ál dá sa i ból”, mind ab ból,
ami ben nün ket itt hon
nap mint nap szó ra koz -
tat, ami a ké nyel mün ket
szol gálja, hoz zá juk szin -
te sem mi nem jut el.

Ke mény, nyers vi lág,
de az ott élő em be rek nek
ha tal mas szí vük van;
nem kér dés, hogy a ka -
rá csony ra fél re tett kecs -
ke húst szep tem ber kö ze -
pén fel hoz zák a fa lu ból,

és el ké szí tik
ven dé ge ik -
nek. (Ment -
sé günk re le -
gyen mond -
va, csak más -
 nap jöt tünk
rá, hogy es te meg et tük a
ka rá cso nyi va cso rá ju kat.)

Mold va
A Gyi me si-szo ro son ke -
resz tül eresz ked tünk le
a Kár pá tok ke le ti lej tő i -
re, és ér tük el Mold vát.
Még Gyi mes ben mond -
ta ne kem egy ter me tes
asszony, hogy őket azért
„híj ják” csán gók nak,
mert „el csán gál tak”.

A mold vai ma gya rok cso port jai
több hul lám ban, más és más tör té nel -
mi ese mé nyek ha tá sá ra lép ték át a Kár -
pá to kat, és ta lál tak me ne dé ket azon a
vi dé ken. Az utol só, nagy hul lám a csík -
ma dé fal vi ve sze de lem után volt.

1762 áp ri li sá ban Má ria Te ré zia
uta sí tá sá ra meg kezd ték a szé kely
hely őr ség fel ál lí tá sát. 1764. ja nu ár 7-
én Ma dé fal ván össze gyűlt két ezer-
öt száz csí ki szé kely, hogy til ta koz zék
a so ro zás el len. Az éj lep le alatt az
oszt rák ka to na ság a becs lé sek sze -
rint há rom száz-négy száz fegy ver te -
len szé kelyt gyil kolt le ár tat la nul. Ez
a mé szár lás meg tör te az el len ál -
lást, és a szé ke lyek tö me ge sen ván -
do rol tak ki Mold vá ba, majd on nan
Bu ko vi ná ba.

A csángóság év szá za do k óta pe -
rem hely zetben, az anya nyel vi ok ta -
tástól elzárva él. Le te le pe désük még
a nyelv újí tás és az ipa ri for ra da lom
előtt tör tént, így a ma gyar nyelv ar cha -

i kus vál to za tát be szé lik, ami re pedig
nincs ki fe je zé sük, azt a ro mán nyelv -
ből ve szik át.

He gye li Atil la és fe le sé ge, Me lin -
da tíz éve kezd te el azt a mun kát,
amely nek lé nye ge a ma gyar nyelv
meg őr zé se a mold vai csán gók kö zött.
Ma már hu szon egy mold vai fa lu ban
van ma gyar ok ta tás. Er re he ti há rom
órá ban az ál la mi iskoláz ta tás ke re tén
be lül is van le he tő ség. Amit a szö vet -
ség kí nál, az az is ko la utá ni ma gyar
nyel vű fog lal ko zás. Öt fa lu ban ta lál -
ha tó már Gye re kek Há za is, ahol a
ma gyar anya nyel vű ta ná rok él nek és
dol goz nak. Ezek az új vagy fel újí tott
há zak csak ado má nyok se gít sé gé vel
ké szül het nek el. 

Ma gyar fa lu a leg tá vo lab bi mold vai
ma gyar te le pü lé s, hétszáz kilométer -
re van a bat to nyai ha tár tól. A faluban
két ta nár nő vel ta lál koz tunk: a gyer -
gyó szent mik ló si Gál Ve ro ni ká val,
aki már má so dik éve ta nít ja a gye -
re ke ket, és Ko má ro mi Re be ká val, aki
Bu da pest ről köl tö zött oda, hogy
ezt a ne mes ügyet tá mo gas sa. Ma -
gyar fa lu ban száz negy ven hat gyer -
mek vesz részt a fog lal ko zá so kon. Az
ő hely ze tük sze ren csés nek mond ha -
tó, mert nincs kü lö nö sebb el len ál -
lás a ka to li kus atya ré szé ről, és nem

rossz a kap cso lat az ál la mi is ko lá ban
ta ní tó pe da gó gu sok kal sem. 

Ez nincs min de nütt így. Más fal -
vak ban az év ele jén ma gyar ok ta tás -
ra be irat ko zó gye re kek kö zül töb ben

le mor zso lód nak, mert
meg szé gye ní tik őket a
ta ná rok ro mán tár sa ik
előtt, So mos kán pe dig a
plé bá nos meg ta gad ja
azok tól a csa lá dok tól az
ál do zást, ame lyek ről tud -
ja, hogy gyer me ke ik ma -
gya rul ta nul nak. Mind -
ezek is me re té ben még
in kább tisz te let re mél tó,
hogy van nak em be rek
több száz ki lo mé ter re ha -
zánk tól, akik ra gasz kod -
nak a ma gyar nyelv hez,
még ha ez sok szor meg -
szé gye ní tés sel, meg alá -
zás sal jár is.

Szep tem ber 12-én,
Má ria ün ne pén ér tünk
Ma gyar fa lu ba. Az ün -

ne pi mi sén mi is részt vet tünk,
igaz, egy szót sem ér tet tünk be lő le,
mi vel – Ca mil li jász vá sá ri püs pök
1889-es pász tor le ve le óta – a mi se
és az imád sá gok csak ro má nul han -
goz hat nak el. Hi á ba ké rik az ott
élők, hogy sa ját anya nyel vü kön le -
gyen a mi se – ez Lu ther nek szép fel -
adat len ne –, fo lya ma to san el uta sít -
ják ké ré sü ket.

Utunk itt cél já hoz ért. Ta lál koz -
tunk a ke reszt fi unk kal és édes any já -
val, és a Ma gyar or szág ról vitt ado má -
nyo kat – egye bek kö zött fü ze te ket,
köny ve ket, fog ke fé ket, tol la kat, ce ru -
zá kat – oda ad tuk a két ta nár nő nek:
őná luk, a Gye re kek Há zá ban van nak
a leg jobb he lyen.

* * *

Kö szön jük Ká kay Ist ván nak, az or -
szá gos iro da igaz ga tó já nak, hogy tá -
mo gat ta utun kat, kö szön jük azok nak
a pé csi gyü le ke ze ti ta gok nak, akik
ado má nya ik kal se gí tet ték a Mold vá -
ban fo lyó mun kát.

Kö szön jük az apácai lelkész há zas -
pár nak, Si mon László nak és Nagy
Icá nak, hogy a ha za fe lé ve ze tő úton
ná luk nyi tott pa ró kia aj tó és te rí tett
asz tal várt ben nün ket.

Kö szön jük szü le ink se gít sé gét,
„Tün dér La lá nak” a tár csás mo só gé -
pet, amely most gyi me si pász tor gú -
nyák tisz tí tá sá ban ját szik nél kü löz he -
tet len sze re pet.

S min de ne ken túl kö szön jük az Is -
ten nek, hogy meg ál dot ta ezt a kez -
de mé nye zést!

g Né meth né Tóth Szil via

Tíz gyö nyö rű nap a gyi me si és mold vai csán gók kö zött

A cikk meg írá sa óta tör té nel mi ese mény nek adott ott hont a csán gó föl -
di Láb nyik fa lu. Ok tó ber 18-án A mold vai csán gók cím mel tar tott két -
na pos kon fe ren cia ke re té ben Cser há ti Fe renc esz ter go mi se géd püs pök
és Pet ru Gherg hel jász vá sá ri (ia şi-i) ró mai ka to li kus püs pök együtt mutatott
be két nyel vű mi sét a Bá kó me gyei te le pü lé sen.

Mária-napi szentmise Magyarfaluban (Moldva)

Sajtkészítés a kalibában (Gyimes – Bodorvész)
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„Azonfelül a poklot nem lehet
könnyebben  kiérdemelni, mint saját
gyermekeinkre tekintettel. Nem te-
hetsz szerencsétlenebb dolgot, mint
elkényeztetni a gyermekeket, mint
hagyni, hogy káromkodjanak és szit-
kozódjanak, profán szavakat és vul-
gáris dalokat tanuljanak, és tegyék,
ami éppen kedvükre van. Ami még

rosszabb, némely szülő arra ösztönöz, hogy még csábítóbbak legyenek, meg-
felelve a divat világa kihívásainak, hogy csak a világnak tessenek, előre ha lad -
ja nak, és gazdagok legyenek, minden időben nagyobb figyelmet szentelve a
testet, mint a lelket megillető gondoskodásnak. Nincs nagyobb tragédia a ke-
resztyénségben, mint a gyermekek elkényeztetése. Ha segíteni akarunk a ke-
resztyénségen, akkor mindennél bizonyosabb, hogy a gyermekekkel kell
kezdenünk, amint ez a korábbi időkben is történt.”

d Luther Márton: A házas életről (Reuss András fordítása)

Evangélikus Élet 2009. november 8. f 11él víz

„Íme, most van a ke gye lem ide je!
Íme, most van az üd vös ség nap ja!”
(2Kor 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt tit meg elő ző hé ten az Út mu -
ta tó reg ge li és he ti igéi er re fi gyel mez -
tet nek: oda kell áll nunk Is ten íté lő szé ke elé! „Mind nyá junk nak meg kell je -
len nünk a Krisz tus íté lő szé ke előtt, hogy min den ki el ve gye ju tal mát asze -
rint, amit a test ben cse le ke dett: vagy jót, vagy rosszat.” (2Kor 5,10; LK) Ám
akik el fo gad ták Is ten nek az egy szü lött Fi á ban meg je lent ke gyel mes sze re te -
tét, azok nak az íté let nap üd vös ség nap já vá lesz. Re for má to runk sze rint: „Az
a leg jobb ké szen lét az íté let nap ra, ha va la ki bűn nél kü li élet re vá gyik. Hi szen
az íté let nap azért jön, hogy meg vált son a bűn től min den kit, aki er re vá gyik.
Krisz tus azt mond ja, hogy az ő el jö ve te le meg vál tás.” „Bi zony, bi zony, mon -
dom ti nék tek: mind, aki meg tart ja az én be szé de met, az ha lált nem lát örök -
ké.” (GyLK 702) Sen ki sem él s hal meg ön ma gá nak: „…akár élünk, akár meg -
ha lunk, az Úréi va gyunk.” (Róm 14,8) Ural ma alatt élünk már most; „Mert
az Is ten or szá ga (ki rá lyi ural ma) kö zöt te tek van!” (Lk 17,21) Jé zus sza va i ban
s tet te i ben és az ő kö ve tői éle té ben; itt az Is ten köz tünk! Az Em ber fia min -
den ki szá má ra egy idő ben lát ha tó an, de vá rat la nul je le nik meg. Is ten or szá -
ga tit ká nak meg ér té se Jé zus min den ko ri ta nít vá nya i nak meg ada tik, mert ná -
luk a mag, Is ten igé je „jó föld be esett, és ter mést ho zott, mi u tán ki kelt és szár -
ba szök kent” (Mk 4,8), s fo lya ma to san ter mik hi tük jó gyü möl cse it. Az Em -
ber fia el jöt tét meg elő zi a nagy nyo mo rú ság, amit az Úr meg rö vi dít a vá lasz -
tot ta kért. Meg pró bál ta tá sok érik őket, ta lán a vér ta nú sá got sem ke rül he tik
el, de bi zony sá got te het nek Jé zus ról, ezért „min den ki gyű löl majd ti te ket az
én ne ve mért; de aki mind vé gig ki tart, az üd vö zül” (Mk 13,13). Is te nünk min -
den kor hív s küld el em be re ket a szol gá la tá ra, hogy hir des sék az örök élet
evan gé li u mát. Így gon dol junk Is ten irán ti há lá val az öt száz hu szon hat éve,
no vem ber 10-én szü le tett Lu ther Már ton éle té re és mun kás sá gá ra! „Nem ha -
lok meg, ha nem élek, és hir de tem az Úr tet te it!” (Zsolt 118,17) „Ne fe led kez -
ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten igé jét hir det ték nek tek. Fi gyel je tek éle -
tük vé gé re, és kö ves sé tek hi tü ket. Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké
ugyan az. Kü lön fé le ide gen ta ní tá sok tól ne hagy já tok ma ga to kat fél re ve zet -
tet ni. Mert az a jó, ha ke gye lem mel erő sö dik meg a szív.” (Zsid 13,7–9b) Ezt
erő sí ti meg az élet igé jé nek ta nú ja: itt az utol só óra, mert sok an ti krisz tus
tá madt! Is mer jük fel a ha zu got: „Ez az an ti krisz tus, mert ta gad ja az Atyát
és a Fi út”; sen ki meg ne té vesszen min ket, ha nem ma rad junk a Krisz tus ban!
„Az az ígé ret pe dig, ame lyet ő ma ga ígért ne künk, az örök élet.” (1Jn 2,22.25)
„Íme, el jött az óra, és az Em ber fia bű nö sök ke zé be ada tik.” Előt te há rom szor
imád ko zott, és ezt ta ná csol ja: „Vir rassza tok, és imád koz za tok, hogy kí sér tés -
be ne es se tek.” (Mt 26,45.41) El jöt té nek órá ját az Atya tud ja csak, ezért Urunk
há rom szor mond ja: „Vi gyáz za tok!” (Mk 13,33) Vi gyáz za tok, ezt ki ált ják az őr -
ál lók: „Kit vár tok, itt van már kö zel!” (EÉ 493) Jöjj, Jé zus!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Ami kor Ma do csai Mik lós lel kész test vé rünk nyug díj ba ment, a bu -
da vá ri bib lia órás gyü le ke zet szo kat lan aján dék kal kö szön te meg
hosszú szol gá la tát. Mi vel is mert volt Mik lós imád sá gos éle te, egy
ima zsá molyt ka pott, az zal a ké rés sel ki egé szít ve, hogy imád koz -
zon to vább ra is a gyü le ke ze tért.

A zsá moly az óta is hasz ná lat ban van. De Ma do csai Mik lós nem -
csak gya ko rol ja a má so kért va ló imád sá got, ha nem ta nít is imád -
koz ni. Eh hez a ke resz tény egy ház tör té ne té nek is mert és nagy alak -
ja it hív ja se gít sé gül, azo kat, akik től ő is ta nult. Így szü le tett meg

az Imád ság mo za ik cí mű vá -
lo ga tás, amely nek most már
a má so dik kö te tét is la poz -
gat hat juk és ol vas hat juk,
együtt imád koz ha tunk azok -
kal, akik a hit ben előt tünk
jár tak.

Az Imád ság mo za ik II. vá -
lo ga tás a 15–18. szá zad ke -
resz tény imád sá ga i ból. Se -
gít ség mind azok nak, akik
nem tud ják, mit és ho gyan
imád koz za nak, de a rend -
sze re sen imád ko zók ima -
éle tét is meg fris sí ti. Olyan, e
kor szak ban élt ke resz té nyek -
kel imád koz ha tunk együtt,
mint Husz Já nos, Lu ther
Már ton vagy Jo han nes Kep -

ler, Zin zend orf gróf, Páz mány Pé ter és Ár va Beth len Ka ta. Nem -
csak evan gé li ku sok van nak köz tük, ha nem re for má tu sok és ró mai
ka to li ku sok is, hi szen az imád ság öku me ni kus kö zös ség be fű zi a
ke resz té nye ket.

Az Imád ság mo za ik ugyan ak kor is me re tet is ter jeszt, mert a ben -
ne sze rep lők élet raj za, a kor és a tör té ne ti hát tér rö vid is mer te té -
se, a vers idé ze tek év szá za dok tá vo lá ból is kö zel hoz zák és élő vé te -
szik a sze mé lye ket, így job ban azo no sul ni tu dunk imád sá ga ik kal.

Kincs ez az imád ság gyűj te mény, öröm, hogy az el ső ti zen öt szá -
zad után sor ra ke rült az új ko ri rész, és Ma do csai Mik lós test vé -
rünk terv be vet te a leg újabb ko ri, egé szen nap ja in kig nyú ló vá lo -
ga tás, a har ma dik kö tet el ké szí té sét is. 

Az Imádságmo za ik kö te tei a Fébé Evangélikus Diakonissza egye -
sü let gon do zá sá ban je len tek meg. Kaphatók az evan gé li kus köny -
ves boltok ban, a Fébénél és a szer ző nél.

g Balicza Iván

Imád ság mo za ik II.

Ke zé be vet te fes tő ecset jét az Is ten, s al ko tott. Jel ké pes vo ná sai jó -
ked vet és len dü le tet tük röz tek: bor dó, rozs da bar na, arany sár ga szí -
nek ben pom páz tak a fák. Sze líd gesz te nye kop pant a tar ka le ve -
lek kel bo rí tott kö vön. Fá zó san húz ta össze ma gán a ka bát ját az,
aki az ut cá ra lé pett.

Va ló já ban sem mi kü lö nös nem tör tént, csu pán – ahogy min -
dig – eb ben az esz ten dő ben is csen de sen be kö szön tött az ősz, bú -
csút int ve a bú za me ző nek, nap ra for gó vi rág nak, pi ros ló pi pacs nak
s a tó vi ze si mo ga tó hű vö sé nek. Bár az igaz, hogy idén meg le pő -
en zord, morc ez az év szak, oly annyi ra, hogy akad, aki már be is
fű tött, mert kü lön ben di de reg ne, le het, ta lán meg macs ká sod na ke -
ze, lá ba. Ám ezt a kel le met len sé get még könnyű or vo sol nunk: elő
a sap ká val, sál lal, me leg pu ló ver rel, és már is szebb az éle tünk!

Ami rosszabb en nél, az, ami kor va la ki nek a szí ve di de reg. Ez per -
sze bár mi kor meg es het. De ilyen kor, a szo mo rú an szép ősz ide -
jén ta lán még in kább igaz, hogy nem csak a test, de a lé lek is me -
leg ség re vá gyik. Van, aki ilyen tájt a vágy vö rö sé vel fes te né szí ne -
sebb re nap ja it, biz ton akad na, aki a cso ko lá dé bar na szí nét, vagy
a méz re ha ja zó bort cso dál ná meg kö ze lebb ről nap ra nap.

De előbb-utóbb rá jön nek, és mi is rá jö vünk mind: ezek egyi ke
sem meg ol dás. Csak pót szer. És ak kor tán épp Sík Sán dor so ra it
idéz ve ki ál tunk az egye dü li hez, aki ér tünk va ló ban ten ni tud: „Add
meg ne kem, ó me leg Is ten, Szí vem raj tad föl me le gít sem…”

Mert van nak hely ze tek – bal eset, gyász, szen ve dély be teg ség rab -
sá ga, ma gány fe ne ket len mély sé ge –, ami kor a jól is mert, so kat
mon do ga tott köz hely igaz ság gá vá lik, ami kor „kény te le nek va -
gyunk” be is mer ni, hogy csak Is ten az, aki se gít het, mert éle tünk -
ben meg ta pasz tal juk az ige igaz sá gát: „Csak Is ten nél csen de sül el
lel kem, tő le ka pok re mény sé get. Csak ő az én kő szik lám és sza ba -
dí tóm, erős vá ram, nem in ga do zom. Is ten nél van se gít sé gem és di -
cső sé gem, erős szik lám és ol tal mam az Is ten.” (Zsolt 62,6–8)

De eh hez az el ső lé pést ne künk kell meg ten nünk. Kér ni, ki ál -
ta ni. Ah hoz az Is ten hez, aki min den ősszel új ra meg új ra al kot. Jel -
ké pes ecset vo ná sai jó ked vet és len dü le tet tük röz nek: bor dó,
rozs da bar na, arany sár ga szí nek ben pom páz nak a fák. Sze líd gesz -
te nye kop pan a tar ka le ve lek kel bo rí tott kö vön. Fá zó san húz za össze
ma gán a ka bát ját az, aki az ut cá ra lép. És aki nek most épp a szí -
ve és a lel ke di de reg, bát ran ke res se Aty ját. Ná la és ál ta la a Fi ú -
ért most is, mint min den kor, me ne dé ket, ol tal mat, vá laszt és vi -
gaszt ta lál.

g Gaz dag Zsu zsan na

Őszi le vél
ol ta lom ke re sők nek

Mert ba jok vet tek en gem kö rül, ame lyek nek
szá muk sin csen, – utol ér tek bű ne im, ame -
lye ket vé gig sem néz he tek, – szá mo sab bak
a fe jem haj szá la i nál, – és a szí vem is el ha -
gyott en gem. (Zsolt 40,13)

Ez a leg na gyobb bűn.
Ez a leg ször nyűbb bün te tés.
S a leg na gyobb nyo mo rú ság is ez:
El ha gyott en gem az én szí vem is.

Ülök a pusz ta-ho mok kö ze pén,
Csüg ged ne héz fe jem.
Ülök, akár a kő,
Lom ha, ki et len kő-moz du la tok kal
Ta po ga tom ma gam.
Vad-ide ge nül ku tat a ke zem
A hely kö rül,
Hol a szí vem nek len ni kel le ne.

Nincs, nincs.
El szállt, el il lant az évek so rán.
Őszök kel, ta va szok kal,
Bű nök kel, ba jok kal,
Ván dor ma da rak kal.
Nem tu dom, ki vel, nem tu dom, mi vel,
Nem tu dom, ho gyan,
Mi cso da per cek kel, órák kal, tol va jok kal
Il lant el, szö kött el, tűnt el, pá rol gott el,
Ha gyott el en gem az én szí vem is.

Még né ha éne kel nék.
Egy szer csak a dal tor ko mon akad,
El fagy, ki hűl,
Nem ér zem szí ve met a dal alatt.
Szól nék né ha egy si mo ga tó szót,
Egy sze rűt, tisz tát, édest, me le get,
Vi gasz ta lót.
Ki mon dom: kop pan,
Érc te le nül, csi nál tan, hi de gen:
Nem szűr het tem ál tal a szí ve men.

Ma gam hoz von nék né ha va la kit
Kö zel, kö zel,
Kö zel hoz zám a fé lel mes ma gány ba.
De sze gett szárny ként vissza hull a két kar,
És vissza hull a nagy öle lés vá gya,
A ki tárt ka rok fél szeg rit mu sát
Nem a szív di ri gál ja.

In dul a ke zem ir ga lom ra is,
De nem dob ban a moz du lat ban sem mi,
Csak pénz csil lan: kol dus ke zé be ten ni.
Zeng a kö szö net: „Ezer annyit ad jon…”
Nem, csak szí vet, csak egy kis szí vet ad jon!

És imá ra is kul cso lom ke zem,
Úgy ese de zem szí vet le nül – szí vért,
Szá ra zon adom Is ten nek ma gam,
Hát ha re ám bo csát ja har ma tát,
És ki nyí lik a kő ből egy vi rág.

Mert ba jok vet tek en ge met kö rül,
És a ba jok nak sze ri-szá ma nin csen,
És utol ér tek az én bű ne im,
És bű ne im be lát ha tat la nok,
Haj szá la im mal el nem hul la nak,
S el ha gyott en gem az én szí vem is.

Nincs, nincs.
El szállt, el il lant az évek so rán.
Ó, bű nök, ba jok, őszök, ta va szok,
Gyil kos órák, rab ló pil la na tok,
Su ha nó szár nyú nagy sors-ma da rak,
Ho vá vit té tek az én szí ve met?
Hoz zá tok vissza az én szí ve met, –
Sze ret ni aka rok.

Re mé nyik Sán dor

És a szí vem is
elha gyott en gem

SE MPE R RE FOR M ANDA
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Az aláb bi kérdések segítségével
fel idéz het jük az ötszázhuszon -
hat évvel ezelőtt született re for -
má tor éle té nek egy-egy fon to -
sabb ese mé nyét, il let ve a re for -
má ció ko rát. Jó fej tö rést!

1. Mi ért kap ta Lu ther a
Már ton (Mar tin) ne vet?
a) Mi vel no vem ber 10-én szü -
le tett, és más nap, Már ton nap -
ján ke resz tel ték meg.
b) A Már ton név je len té se rö -
vi den: har ci as. Lu ther édes ap -
ja vá lasz tot ta, mert úgy lát ta,
il lik kis gyer me ké re ez a név.
c) Lu ther a ne vét édes any já tól
kap ta, aki nek min dig is na -
gyon tet szett a Már ton név.

2. Eb ben a vá ros ban szü -
le tett Lu ther, és itt is halt
meg hat van két éve sen.
Me lyik ez a vá ros?
a) Ei se nach
b) Er furt
c) Eis le ben

3. Mint di ák mel lék mun -
ká val ke re sett egy kis
pénzt. Mit csi nált pon to -
san?
a) Temp lo mot ta ka rí tott.
b) Ut cán éne kelt.
c) Se gí tett gyü möl csöt és zöld -
sé get árul ni a pi a con.

4. Lu ther hu szon egy éves
tanu ló volt, ami kor egy
uta zás alatt meg rá zó él-
 mény ben volt ré sze. Mi
volt ez, és ki hez ki ál tott
se gít sé gért?
a) Rab lók tá mad ták meg, mi -
köz ben Er furt ból Wit ten berg -
be uta zott. Név adó já hoz fo -
hász ko dott: „Szent Már ton,
se gíts meg, óvd meg éle tem!”
b) Stot tern heim mel lett vi -
har ba ke ve re dett 1505 jú li u sá -
ban. Így ki ál tott: „Szent An na,
se gíts, szer ze tes le szek!”
c) Ei se nach ból Er furt ba uta -

zott, ami kor vi har ba
ke ve re dett, és a lo vas -
ko csi ja árok ba csú szott.
Így ki ál tott: „Szent La -
u ren ti us, ments meg!”

5. Lu ther ki lenc ven -
öt té zi sé nek ki füg-
 gesz té sét a lip csei dis-
 pu tá ció kö vet te 1519-
ben. Majd ma ga a pá pa is
állást foglalt a vi tá ban:
Lu ther bul lát ka pott Ró-
 má ból, amely ben a pá pa
ki zár ta őt a hí vők so rá ból.
Mit csi nált er re Lu ther?
a) El rej tő zött Wart burg vá rá -
ban, és ott vár ta, hogy meg eny -
hül jön irán ta a ró mai pá pa.
b) A bul lát ki füg gesz tet te a lip -
csei temp lom aj ta já ra, hogy
min den ki el ol vas has sa. 
c) El éget te a bul lát.

6. Mi u tán Lu thert ki zár-
 ták a ka to li kus egy ház ból,
a csá szár előtt kel lett
meg fe lel nie a worm si bi-
 ro dal mi gyű lé sen. Lu ther
nem vont vissza sem mit.
Itt hang zot tak el a hí res
szavak: „Itt ál lok, más-
 ként nem te he tek.” Mit
tu dunk a csá szár ról?
a) Fi a tal, mind össze hu szon -
egy éves, és bár csá szár, saj nos
nem tud né me tül.
b) Csak hob bi já ra, a sakk ra tud
gon dol ni. Iga zá ból más nem is
ér dek li.
c) Un ja a bi ro dal mi ülést, hi -
szen éle té ben ez már a so ka dik.

7. Lu ther el len 1521-ben
el fo ga tá si pa ran csot ad -
tak ki. Aki meg ta lál ja őt,
an nak el kell fog nia.
Hogyan me ne kült meg
eb ből az élet ve szé lyes
hely zet ből?
a) Üz le tet kö tött a csá szár ral:
annak fejében, ha né met re
for  dít ja a Bib li át, az uralkodó
sza ba don en ge di őt.

b) Lu ther pán célt vá sá rolt,
an nak se gít sé gé vel rej tő zött el.
c) A sach se ni vá lasz tó fe je de lem
el rab lást szín lelt, és Wart burg
vá rá ban rej tet te el Lu thert.

8. A re for má ció ide jé ben
Ame ri ka fel fe de zé se már
érez tet te ha tá sát. Sok új-
 don ság ér ke zett Eu ró pá -
ba: volt, ami ko ráb ban,
volt, ami ké sőbb. Mi az,
ami már Lu ther ide jé ben
is is mert volt?
a) Ki vi, gu mi csiz ma, író gép
b) Far mer, ej tő er nyő, bi cik li,
pezs gő
c) Por ce lán, pa pír pénz, könyv -
nyom ta tás

9. Lu ther né hány köz ked-
 velt ko ra be li dal lam hoz
„lel ki” szö ve get írt. Ezek
közül me lyik szö ve gét
ír ta ő?
a) Menny ből jö vök most hoz -
zá tok… 
b) Csen des éj…
c) Jer, tár junk aj tót még ma
mind…

10. Mi volt Lu ther utol só
mon da ta? 
a) „Vét ke sek va gyunk az örök -
ké va ló sá gig…”
b) „Kol du sok va gyunk, ez az
igaz ság…”
c) „Za rán do kok va gyunk
mind vé gig…”

(Meg ol dá sok: 1–a, 2–c, 3–b,
4–b, 5–c, 6–a, 7–c, 8–c, 9–a,
10–b)

g Ba log Esz ter

Luther-fejtörő
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

Kó rus ta lál ko zó volt az ap ro pó, de iga zi ba -
rát sá gok és test vér is ko lai kap cso la tok is szö -
vőd tek ok tó ber 26–30. kö zött a fő vá ros -
ban, ami kor a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um kó ru sa a ne u en dett el sa ui La u ren ti us-
Gym na si um nak és a dá ni ai Hjör r ing vá ros
Muldb jergskol jen is ko lá já nak kó ru sát lát ta
ven dé gül. 

Az Eu ró pai Unió Co me ni us pro jekt je ke re -
té ben Hal lasz-e en gem? – Bá bel éne kel cím mel

zaj lott ren dez vény vé gén a mint egy száz öt ven
fős ének kar nagy si ke rű zá ró kon cer tet adott a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

Hor váth-Bol la Zsu zsan ná nak a csü tör tö ki pró -
bá ról ké szí tett ké pes be szá mo ló ja, il let ve a pro -
jekt fe le lő sé vel, Só lyom Ani kó val ké szí tett in ter -
jú ja a www.evan ge li kus.hu hon la pon ol vas ha tó.

Bá be l énekelt

El ső al ka lom mal szer vez tek
evan gé li zá ci ós so ro za tot a Ma -
gyar Pro tes táns Ta nul má nyi
Ala pít vány 2006 feb ru ár já ban
meg nyílt bu da pes ti fel ső ok ta -
tá si szak kol lé gi u má ban. A té -
koz ló fiú pél dá za tá ról re for má -
tus és evan gé li kus lel ké szek
be szél tek négy es tén ke resz tül.

A nyitóalkalmat Jor sits At -
ti la, a kol lé gi um evan gé li kus
spi ri tu á li sa tartotta, a kö vet ke -
ző két es tén pedig Sós ku ti
Zol tán és Ko vács Ger gely re -
for má tus lel ki pász tor szol gált.
Az utol só, szer dai – úr va cso -

rá val egy be kö tött – alkalmon
Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök volt az igehirdető, aki
nem csak hi té ről tett bi zony sá -
got, ha nem ar ról is, ho gyan le -
het a mai egye te mis ta kor -

osz tályt sa ját nyel vén meg -
szó lí ta ni anél kül, hogy a két -
ezer éves üze net csor bát szen -
ved ne. Az úr va cso ra osz tás -
ban Ber ta Zsolt re for má tus
lel kész is részt vett.

A részt vevő di á kok – há -
rom ne gye dük re for má tus,
egy ne gye dük evan gé li kus –
nagy szá ma azt mu tat ja, hogy
hi ányt pó tolt ez az ese mény. A
ve ze tő ség úgy tervezi, a jö vő -
ben rend sze re seb ben ad majd
he lyet ha son ló prog ra mok -
nak a már ed dig is jól mű kö -
dő al kal mak (bib li ai té má jú

tan órák, áhí tat, bib lia óra, ima -
kör, lel ki gon do zói fo ga dó órák)
mel lett.

Jor sits At ti la több mint egy -
éves tapasztalata szerint a kol -
lé gi um di ák ja i nak nagy igé -

nyük van a hit és az élet kér -
dé se it vi ta tó, ko moly, az ő
nyel vü kön meg szó la ló cso -
por tos és sze mé lyes be szél  ge -
té sek re – ez adta az öt le tet a
kez de mé nye zéshez.

Azt nem tud hat juk, hány
té koz ló fiú ül te vé gig eze ket az
es té ket, de afe lől bi zo nyos sá -
gunk le het, hogy Is ten ál ta lunk
szó lít ja meg a ránk bí zot ta kat.
Hol ha té ko nyabb ez? Kol lé gi -
um ban vagy va sár na pi is ten -
tisz te le ten? Ké nyel mes, me leg
elő adó te rem ben vagy hi deg
temp lo mi pa dok ban? Ezt sem

tud hat juk biz to san. Aki vi -
szont fel hagy té koz lá sá val, an -
nak már nem is a kül ső sé gek
lesz nek fon to sak, ha nem az,
ami hang zik, és ő, aki üzen.

g H. H. Á.

Négy es tés hit éb resz tő
a pro tes táns szak kol lé gi um ban
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b Ami kor a ki lenc ve nes évek ele -
jén a plochin ge ni ze ne kar kép -
vi se lői olyan ma gyar evan gé li kus
gyü le ke ze tet ke res tek, ahol réz -
fú vós ze ne kart le het ne ala pí ta ni,
úgy tűnt, erő fe szí té se ik nem jár -
nak si ker rel. Az, hogy a la jos ko -
má ro mi evan gé li kus réz fú vós ze -
ne kar fenn ál lá sá nak im má ron ti -
zen ötö dik év for du ló ját ün nep li,
azt mu tat ja, imá ik még is meg -
hall ga tás ra ta lál tak.

A ju bi le u mi kon cer tet ok tó ber 25-én
ren dez ték meg. El jöt tek rá Né met or -
szág ból a plochin ge ni és a mös sin ge -
ni test vér ze ne kar kép vi se lői is, és
együtt ze nél tek a la jos ko má ro mi -
ak kal. A ze ne mel lett a sza vak is fő -
sze rep hez ju tot tak, ami kor az el -
múlt ti zen öt esz ten dő ese mé nye it fel -
ele ve ní tet ték a meg szó la lók.

El ső ként Dec mann Ti bor, a gyü le -
ke zet lel ké sze, egy ben ze ne ka ri tag
kö szön töt te az ün nep lő ket. Vissza te -
kint ve há lát adott az el múlt ti zen öt
évért, min den se gít sé gért, amellyel a
ze ne kar út ját egyen get ték, a jö vő re
néz ve pe dig azt a re ményt fo gal -
maz ta meg, hogy egy re több ször és
több he lyen tud majd meg szó lal ni a
ze ne ál ta luk – Is ten di cső sé gé re és az
em be rek örö mé re.

Di e ter Grei ner, a plochin ge ni ze -
ne kar az óta nyu ga lom ba vo nult ve -
ze tő je me leg szív vel ele ve ní tet te fel
a ze ne kar meg ala kí tá sá nak tör té ne -
tét. A ki lenc ve nes évek ele jén azért
ér kez tek Ma gyar or szág ra, hogy né -
met min tá ra itt is meg ala kít sa nak egy
evan gé li kus réz fú vós ze ne kart. Több
gyü le ke zet nél jár tak, ám vé gül úgy
tűnt, még sem si ke rül ter vü ket vég -
hez vin ni. La bos sa La jos, a Fej ér-Ko -
má ro mi Egy ház me gye ak ko ri es pe -

re se azt aján lot ta, pró bál koz za nak La -
jos ko má rom ban, hi szen ott nagy az
ér dek lő dés az öt let iránt. Így ala kult
meg La jos ko má rom ban a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház el ső réz fú -
vós ze ne ka ra. A plochin ge ni ek hang -

sze rek kel, kot ták kal és anya gi se gít -
ség gel tá mo gat ták az újon nan ala kult
fú vós együt test, s tá mo ga tó gond vi -
se lé sük az óta is tö ret len.

A plochin ge ni ek je len le gi ve ze tő je,
Rei ner Nussba um an nak az örö mé nek
adott han got, hogy kis ma gyar test vér -
ze ne kar nő, fej lő dik, és ki áll ja a pró bát
a na gyok kal. A re mény te li jö vő re te -
kint ve ad ta át aján dé ku kat, egy új
trom bi tát, amely re nagy szük ség is van,
hi szen min den év ben van nak új je lent -
ke zők, akik szí ve sen kap cso lód nak
be a ze ne kar mun ká já ba. Ezen az es -
tén még egy hang szer rel lett gaz da gabb
az együt tes, a mös sin ge ni ek egy új eu -
fó ni u mot hoz tak aján dék ba.

A ze ne kar éven te két szer, au gusz -
tus ban és de cem ber ben in ten zív tá -
bort szer vez, ame lyen Plochin gen ből
és Mös sin gen ből ér ke ző fú vó sok is se -
gí tik a mun kát és a ta nu lást. Több éve
az egyik ilyen ven dég Ste fan Hei le -

mann is, a plochin ge ni ke resz tény if -
jú sá gi egye sü let el nö ke, aki ma gya rul
is meg ta nult, így anya nyel vün kön
mond ta el kö szön té sét. Ked ves aján -
dé kul egy ál ta la írt ze ne szá mot adott
a gyü le ke zet nek, ame lyet a nyá ri tá -

bo rok ál lan dó hát tér sze rep lő je, a
fagy lal tos au tó „ze né je” ih le tett.

Hanns-Mar tin We ber az zal kezd -
te kö szön té sét, hogy hét uno ká juk
mel lé a fe le sé gé vel most örök be fo gad -
ják a la jos ko má ro mi ze ne kart is. És va -
ló ban, nagy atyai sze re tet tel és gon dos -
ko dás sal vi sel te tik a ze ne kar iránt, a
tá bo rok fő szer ve ző je és moz ga tó ru -
gó ja a plochin ge ni ek ré szé ről.

A te le pü lés pol gár mes te re, Ma cher
Pál ar ról be szélt, hogy ez a ze ne kar

nem csak a gyü le ke zet, ha nem az
egész fa lu éle té ben nagy kul tu rá lis ér -
té ket kép vi sel.

Az együt tes mun ká ját több kar -
nagy se gí tet te a ti zen öt év alatt.
Szin te a kez de tek től ve ze ti a mun kát

Dec mann Er zsé bet, mel let te Solt ész
Kál mán, majd ez év től Sze bik At ti la
vesz részt a fú vó sok irá nyí tá sá ban.

Ha gyo mány te rem tés
és ha gyo mány őr zés
Egy fi a tal ze ne kar éle té ben meg ha tá -
ro zó idő az el ső ti zen öt év. Ek kor ala -
kul nak ki olyan szo ká sok, ame lyek egy
idő után ha gyo mánnyá vál nak. A la -
jos ko má ro mi evan gé li kus réz fú vós -
ze ne kar is te rem tett és őriz ilyen ha -

gyo má nyo kat. Ezek kö zül a leg fon to -
sab bak az is ten tisz te le te ken va ló ze -
nés szol gá la tok, a La jos ko má rom ban
és Ba la ton szár szón tar tott tá bo rok a
ki rán du lá sok kal és a zá ró kon cer tek -
kel. A ze ne kar 2003 óta min den no -
vem ber ben a köt csei ker báj ton, a
temp lom szen te lé si bú csún szol gál
ze né vel. 2006 óta pe dig az éven te
meg ren de zett egy ház me gyei ének ka -
ri ta lál ko zó ra is meg hí vást kap nak.
Szép ha gyo mány nak le het te kin te ni
azt is, hogy több nem ze dék is együtt,
egy ze ne kar ban ze nél: szü lők gyer me -
ke ik kel, test vé rek, uno ka test vé rek
fúj nak egy más mel lett – aho gyan a
né met test vér ze ne ka rok nál is.

Kró ni ka
A ze ne kar öt éven te vissza te kint, szá -
mot vet az el múlt idő szak kal, és
egy-egy ki ad vány ban fog lal ja össze –
sza vak ban és ké pek ben – a tör tén te -
ket. Ezek pe dig egy re sza po rod nak,
hi szen egy re több hely ről kap nak
meg hí vást, egy re több al kal mon tar -
ta nak igényt ze nés szol gá la tuk ra.
Így az el múlt esz ten dők ben szol gál -
tak Bu da pes ten a De ák té ri temp lom -
ban, Sár szent mik ló son, Dé gen, Tor -
da son, Fel ső nyé ken, Szó lá don. Részt
vet tek Szom bat he lyen a Sa va ria-na -
po kon és a Jo han ni ta Lo vag rend
éves nagy gyű lé sén, Ba la ton föld vá ron
a ma gyar–ba jor egy há zi test vér kap -
cso lat kez de té nek ti ze dik év for du ló -
ja al kal má ból ren de zett ta lál ko zón. 
Ha tá ra in kon túl is be mu tat koz hat tak:
2006-ban Né met or szág ban a plo -
chin ge ni ala pí tó ze ne kar hat van éves
ju bi le u mán ze nél tek, 2008-ban pe -
dig a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház kép vi se le té ben a szlo vá ki ai
Som or ján és Po zsony ban a kö zép- és
ke let-eu ró pai pro tes tánsok ta lál ko -
zóján vet tek részt.

g Sán ta Ani kó

A ze ne kar tag jai 2009-ben 
Szop rán: Dec mann Ábel, Eck hardt Éva, Hor váth Kin ga, Re i zin ger Gab -
ri el la, Ste idl Nó ra • Alt: Dec mann Ber ta lan, Dec mann Er zsé bet, Dec mann
Han na, Sáf rány Ani kó, Scho der beck Má ria • Te nor: Csi szi né Re i zin ger
Ani kó, Eck hardt Ádám, Gás pár né Re i zin ger Tün de, Var ga Ka ta lin •
Basszus: Bu di Gá bor, Dec mann Ti bor, Scho der beck At ti la, Sze me re i né
As bóth Györ gyi • Kez dők: Dec mann El la, Gás pár Csa ba, Ko ron czai Ben -
ce, La bos sa Aszt rid, La bos sa Ta más, Re isz Ré ka, Sáf rány Zsa nett

Is ten di cső sé gé re és az em be rek örö mé re
Ti zen öt éve ze nél a la jos ko má ro mi evan gé li kus réz fú vós ze ne kar

Ked ves Test vé rek!
Sok ál dás kí sér te az evan gé li kus
pres bi te rek el ső or szá gos ta lál ko zó -
ját. A ta lál ko zó egyik ki emelt té má -
ja volt a pres bi ter kép zés el in dí tá sa
egy há zunk ban. Az elő ter jesz tés és a
pó di um be szél ge tés alatt a kér dé sek
zá po rát kap tuk, majd a vi ta ké sőbb
is to vább gyű rű zött. En nek ter mé sze -
te sen na gyon örül tünk. Egy há zunk
meg bí zott mun ka cso port ja nem egy
kész, meg vál toz tat ha tat lan prog ra -
mot kí vánt a ta lál ko zón be mu tat ni,
ha nem olyan ter ve ze tet, ame lyet
ép pen a je len le vő és a ké sőb bi hoz -
zá szó lók együtt ala kí ta nak az elő ké -
szí tő mun ka cso port tag ja i val. Há lá -
sak va gyunk ezért min den hoz zá szó -
lá sért! Mind nyá junk ban meg erő sö -
dött az a meg győ ző dés, hogy a pres -
bi ter kép zést 2010 őszé től va ló ban el
kell in dí ta ni.

Az el múlt hé ten Gáncs Pé ter püs -
pök úr kez de mé nye zé sé re a hi va ta -
lá ban ta lál koz tak a kép zé sért fe le lős
mun ka cso port tag jai, s kö zö sen ki -
ér té kel ték a ta lál ko zón elő ter jesz tett
ter ve zet vissz hang já nak ta nul sá ga it.

A je len le vők meg ál la pí tot ták, hogy
a pres bi ter kép zés re egy há zunk kép -
zé si pa let tá ján ki emel ten szük ség
van: sem a pe da gó gus-to vább kép zés,
sem a gyü le ke ze ti mun ka társ-kép -
ző, sem az EKE bib lia is ko lá ja nem
pó tol ja azt az igényt, ame lyet a pres -
bi ter kép zés lát hat el. Mind egyik kép -
zés re szük ség van egy há zunk ban,
át fe dé sek is ter mé sze te sen adód hat -

nak, de a pres bi ter kép zés nek ha tá ro -
zott cél ja és cél kö zön sé ge van. Egy -
há zunk ban ki emel ke dő és meg tisz -
te lő szol gá lat a pres bi te re ké, s ezért
is vál lal ko zik egy há zunk egy új kép -
zé si tí pus el in dí tá sá ra.

Kö zös meg egye zés re az aláb bi
dön tés szü le tett:
• A pres bi ter kép zést el in dít juk 2010

őszé től je len le gi, volt és le en dő
pres bi te rek nek, va la mint min den
ér dek lő dő szá má ra. A je lent ke zés -
nek nem fel té te le a kö zép fo kú is -
ko lai vég zett ség.

• A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház pres bi ter kép zé sé nek egy
hely szí ne lesz, a rév fü lö pi Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont.

• A pres bi ter kép zés nek lesz egy
őszi és egy ta va szi idő pont ja,
mind két eset ben egy hosszú hét -
vé ge: pén tek es te 18 órá tól va sár -
nap 13 órá ig.

• 2010 őszén a kép zés elő re lát ha tó -
lag: 2010. október 15–17. lesz, 2011
ta va szán elő re lát ha tó lag 2011.
április 8–10. zaj lik.

A kép zés prog ram ja ré szint a ter ve -
zet sze rint ala kul, ré szint ki egé szül a
szük sé ges dia kó ni ai, gaz da sá gi stb. is -
me re tek re vo nat ko zó elő adá sok kal.

A kép zés ter ve zői ez út tal tisz te let -
tel ké rik a gyü le ke ze ti lel ké szek és fel -
ügye lők se gít sé gét az aláb bi ak ban:
• Is mer tes sék le ve lün ket a gyü le ke -

zet pres bi té ri u má nak tag ja i val!
• Le he tő leg tá mo gas sák és bá to rít -

sák a pres bi té ri um tag ja it, a po ten -
ci á lis pres bi te re ket és az ér dek lő -
dő ket, hogy je lent kez ze nek a kép -
zés re, no ha a rész vé tel ter mé sze -
te sen ön kén tes.

• Az or szá gos egy ház re mény sé günk
sze rint tá mo gat ni fog ja a szál lás és
az el lá tás költ sé ge it, de a részt ve vők
szá má ra szük ség ese tén a gyü le ke -
zet vagy az egy ház me gye nyújt son
tá mo ga tást az úti költ ség hez!

• Tisz te let tel kér jük a gyü le ke zet
el nök sé gét, hogy gyü le ke ze tük -
ben mér jék fel az igé nye ket, s az ér -
dek lő dők ne vét és cí mét (e-mail,
ha van) 2009. de cem ber 15-ig jut -
tas sák el az egy ház ke rü le tük püs -
pö ki tit ká rá hoz: Me nyes Gyu lá hoz,
Hor váth-He gyi Áron hoz, il let ve
Smi dé li usz And rás hoz.

• A kép zés szer ve zői szá má ra óri á -
si se gít sé get je lent, ha elő ze te sen
is lát juk az igé nye ket.

A gyü le ke zet éle té re, a pres bi té ri um
szol gá la tá ra Is ten ál dá sát kér jük!

Bu da pest, 2009. re for má ció he té ben
A szervezők

Meg hí vó mé dia mű hely re – Ba la ton szár szó,
2009. no vem ber 20–22. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga, az Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge és a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz)
sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö zös szak mai prog ram já ra.
A Pro tes táns Mé dia mű hely őszi hét vé gé jé re a szer ve zők ez út tal el ső sor -
ban azon di gi tá lis fény ké pe ző gép pel ren del ke zők je lent ke zé sét vár ják,
akik szak em be rek se gít sé gé vel szí ve sen el mé lyül né nek a di gi tá lis fény -
ké pe zés rej tel me i ben, kü lö nös te kin tet tel a – ke resz tény la pok ban is igé -
nyelt – saj tó fo tó mű fa já ra. 

A pén tek es té től va sár nap dé lig ter ve zett prog ram a he lyes fény ké pe -
ző gép-hasz ná lat tech ni kai tud ni va ló in kí vül fog lal ko zik a kép al ko tás (kom -
po zí ció) és a di gi tá lis utó mun ká la tok kér dé se i vel is, va la mint az egy há -
zi ren dez vé nyek fo tó zá sá nak szem pont ja i val. 

Az el mé le ti elő adá so kat gya kor la ti fog lal ko zá sok egé szí tik ki, ezért kér -
jük, hogy az e-mail cí münk re kül dött je lent ke zés hez ki-ki mel lé kel je
(1200 × 1600 pi xel aján lott mé ret ben) há rom leg si ke rül tebb nek vélt – tet -
sző le ges té má jú – fel vé te lét.

A rész vé te li díj 9600 Ft, amely a hely szí nen fi ze ten dő, és ma gá ban fog -
lal ja a szál lás és a há rom szo ri ét ke zés dí ját is. (Prúsz-ta gok nak 30 ked -
vez mény!) Kez dés: pén te ken 19.30-kor va cso rá val; zá rás va sár nap 13 óra -
kor ebéd del.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 9., hét fő. Hely szín: Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszió Ott hon (8624 Ba la ton szár szó, Jó kai u. 41.) Csak
a mé dia mű hely tel jes idő tar ta mán részt ven ni szán dé ko zók je lent ke zé -
sét vár juk! Je lent kez ni a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu e-mail cí men le het,
il let ve – di gi tá lis adat hor do zón be nyúj tott fény ké pek kel – sze mé lye sen
az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., tel.:
1/317-1108, 20/824-5519) Bo da Zsu zsa szer kesz tő ség ve ze tő nél.

A je lent ke zés el fo ga dá sát no vem ber 15-ig a rész le tes prog ram meg kül -
dé sé vel iga zol juk vissza!

H I R D E T É S
b Az el ső or szá gos evan gé li kus pres bi te ri ta lál ko zó (Pest szent im re, szep tem ber 12.) egyik köz pon ti kér dé -

se volt a pres bi ter kép zés ügye egy há zunk ban. A kép zés szer ve zői az aláb bi le ve let küld ték el e tárgy ban
egy há zunk gyü le ke ze ti lel ké sze i nek, a fel ügye lők nek és a gyü le ke ze ti pres bi te rek nek.
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Szentháromság ünnepe után utolsó előttit előző (ítélet-) vasárnap.
Liturgikus szín: zöld. Lekció: 1Thessz 4,13–18; Jób 14,1–6. Alapige:
Lk 12,54–59. Énekek: 495., 499.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.
10.; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár
Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) id. Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6.
(asztali beszélgetések) Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. háromnegyed 10.
(angol nyelvű, úrv.) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de.
11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) dr.
Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Verasztó János; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út. 73.
(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.
10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Grendorf Péter;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1.
de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2009. november 8.

Összeállította: Boda Zsuzsa

1956. ok tó ber 26-án mun ká sok, egye -
te mis ták és gim na zis ták gyü le kez tek
a ta nács há za előtt Mo son ma gyar -
óvá ron, hogy az ipar te le pen lé vő
ha tár őr lak ta nyá hoz vo nul ja nak.
Szán dé kuk az volt, hogy ki kö ve te lik
a lak ta nya épü le tén lé vő vö rös csil -
lag le vé te lét. 

Ahogy a fegy ver te len tö meg a lak -
ta nya elé ért, az ese mé nyek hir te len
drá mai for du la tot vet tek. Az elő ző
na pon a ha tár őr lak ta nya elé te le pí tett
két gép pus ká ból so ro za to kat lőt tek
ki, le ka szál va a tö meg ele jén ál ló kat.
Ugyan ek kor a lak ta nya ab la ka i ból a
ha tár őrök ké zi grá ná to kat ha ji gál tak
az em be rek kö zé. A tö meg me ne kül -
ni kez dett, de ek kor új ra meg szó lal -
tak a gép pus kák, és a már fu tó em -
be re ket ez út tal há tul ról ér ték a go -
lyók. Bi zo nyít ha tó, hogy a sor tűz
so rán hasz nált fegy ve rek be rob ba nó -
lö ve dé ket he lyez tek, esélyt sem ad -
va a menekülőknek. 

Az egyen ként más fél per cig tar tó
lö völ dö zés vé gez té vel több mint száz
ha lott és több száz se be sült ma radt a
té ren. Az el dör dült sor tü zek Bu da pest
után Mo son ma gyar óvár vá ro sában
követelték a legtöbb ci vil ál do za tot.

A vé reng zés után nem sok kal
meg kez dő dött a men tés. A kö ze li
épü le tek ből, gyá rak ból és a lak ta nyá -
ból is töb ben ér kez tek, hogy az ál do -
za to kat össze szed jék. A még élet ben
lé vő se be sül te ket te her au tók kal, lo -
vas ko csik kal vit ték a vá ro si Ka ro li -
na Kór ház ba, va la mint a ve le szem -
ben lé vő is ko lá ba, ame lyet a kór ház
szű kös be fo ga dó ké pes sé ge mi att
szük ség kór ház zá ala kí tot tak. A sor -

tűz ha lá los ál do za tai kö zött volt a
mo son ma gyar óvá ri evan gé li kus gyü -
le ke zet há rom tag ja is: Le te nyei Fe -
renc (24) has- és fej lö vés ben, Őri
Lász ló (16) has lö vés ben, Hor nyák Bé -
la (36) fej lö vés ben halt meg.

A rend szer vál to zás évé ben, 1989-
ben az ak ko ri ön kor mány za ti kép vi -
se lő-tes tü let ok tó ber 26-át vá ro si
gyász nap pá nyil vá ní tot ta. Az óta min -
den esz ten dő ben, így most is a meg -
szo kott for ga tó könyv sze rint zaj lot -
tak a gyász na pi meg em lé ke zé sek
ese mé nyei.

Meg em lé ke ző be szé dek re és ko -
szo rú zá sok ra ke rült sor az ese mé nyek
hely szí ne in, így az egye tem nél, a
pol gár mes te ri hi va tal nál, a kór ház -
nál, va la mint Gu lyás La jos már tír le -
vé li re for má tus lel kész em lék táb lá já -

nál, akit a sor tűz meg tor lá sa ként
Sop ron kő hi dán vé gez tek ki töb bek -
kel együtt. 

Ez után, ugyan azon az úton, mint
öt ven há rom év vel ez előtt, gya lo go -
san men tek ki az em lé ke zők a ha tár -

őr lak ta nya előt ti gyász té ren fel ál lí -
tott Gol go ta-em lék mű höz, Ri e ger
Ti bor szob rász mű vész al ko tá sá hoz.
Itt meg em lé ke ző be szé det dr. Bo ross
Pé ter volt mi nisz ter el nök, a Nem ze -
ti Em lék hely- és Ke gye le ti Bi zott ság
el nö ke mon dott. Az ál do za to kért
Kiss Mik lós es pe res, mo son ma gyar -
óvá ri lel kész mon dott imát. Mű -
sor ral a he lyi Kos suth La jos Gim ná -
zi um di ák jai szol gál tak. Vé gül a pár -
tok és ci vil szer ve ze tek kép vi se lői ko -
szo rúz tak.

g K. M.

A sor tűz ál do za ta i ra em lé kez tek
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b Ba jor or szág egyik ked ves kis vá -
ro sa, Ne un kirchen am Brand
part ner vá ro si együtt mű kö dést
ápol Tót kom lós sal. Ha son ló an
szí vé lyes vi szony kör vo na la zó dik
idén ősz óta a ma gyar vá ros
evan gé li kus egy ház köz sé ge és
a ne un kirche ni Ch ris tus kirche
gyü le ke zet kö zött. Utób bi a kö -
zel múlt ban nyi tot ta meg böl -
cső dé jét. Az in téz mény fel szen -
te lé sé re meg hív ták a Tót kom ló -
si Evan gé li kus Egy ház köz ség
kül dött sé gét is.

A ba jor vá ros és a vi har sar ki te le pü -
lés la kó i nak elő ször 1988-ban nyílt
mód juk egy más kö ze leb bi meg is -
me ré sé re, a tót kom ló si if jú sá gi fú vós -
ze ne kar, va la mint a Trach ten kapel -
le Ne un kirchen am Brand fi a tal ja i nak
ta lál ko zá sa ré vén. Idő vel a két hely -
ség kap cso la ta egy re to vább erő sö -
dött, oly annyi ra, hogy 2000 áp ri li sá -
ban Tót kom ló son, 2001 má ju sá ban
pe dig Né met or szág ban ír ták alá a
part ner vá ro si szer ző dést. 

Mi vel a gyü le ke zet tag jai azt sze -
ret ték vol na, ha nem csak a vá ro sok,
ha nem a he lyi evan gé li kus kö zös sé -
gek kö zöt ti kap cso la tok is el mé lyül -
nek, öröm mel vet ték a Ch ris tus -
kirche pres bi té ri u má tól ér ke zett
meg hí vást. 

Az in vi tá lás egy olyan ba jor vá ros -
ból ér ke zett, amely nek la kos sá ga a
má so dik vi lág há bo rú vé gé ig szin te
csak ka to li kus volt. Az itt élő ke vés
lu the rá nus szá má ra az is ten tisz te le -
te ket is ko lá ban, ven dég lő ben, il let ve
a he lyi ka to li kus ká pol ná ban tar tot -
ták. Az evan gé li kus gyü le ke ze ti há -
zat 1978-ban, a mo dern temp lo mot

2000-ben szen tel ték fel. Leg utóbb –
ok tó ber ele jén – pe dig húsz főt be -
fo ga dó böl cső dé jü ket ad ták át ren del -
te té sé nek. Az ün ne pi is ten tisz te le ten
dr. Lud wig Mar kert, a Ba jor Dia kó -
ni ai Szol gá lat el nö ke pré di kált, majd
egy há zi és vi lá gi ve ze tők mond tak
kö szön tőt. 

Mint az ün nep élyes alkalmat kö -
ve tő ál ló fo ga dá son el hang zott, a né -
met ál lam is tá mo gat ja az ilyen kez -
de mé nye zé se ket, mert azt sze ret -

nék, ha 2012-re a három év alatti
gyer me kek két har ma da szá má ra már
biz to sít va len né nek a – ma még hi -
ány zó – böl cső dei he lyek. Az a tény,
hogy az in téz mény ha tal mas össze -
fo gás sal, mind össze öt hó nap alatt
épült fel, bi zo nyít ja, hogy Ne un -
kirchen am Brand ese té ben nem
csu pán a „fel sőbb aka rat nak” szó ló
en ge del mes ség ről van szó, ha nem a
böl cső dét va ló ban „akar ták” és iga -
zán ma gu ké nak ér zik a má ra már
mint egy két ezer fős re duz zadt gyü -
le ke zet tag jai is.

A ma gyar de le gá ció nem csak az új
böl cső de – temp lom mel let ti – épü -
le tét, ha nem az evan gé li kus óvo dát
és a nap kö zit is. Emel lett hi va ta lá ban
fo gad ta őket a pol gár mes ter, Heinz
Rich ter, „ide gen ve ze tő ként” meg is -
mer tet ve őket a vá ros ne ve ze tes sé ge -
i vel. A tót kom ló si ak el lá to gat tak to -
váb bá az idő sek szá má ra biz to sí tott
nap pa li el lá tó egy ség be és a ró mai ka -
to li kus egy ház ál tal üze mel te tett la -
kó ott hon ba. 

E né hány nap alatt a lá tot tak ból és
a be szél ge té sek ből ki de rült, hogy
mind az in téz mé nyek, mind az evan -
gé li kus gyü le ke ze tek fel épí té se és
mű kö dé se sok ha son ló sá got, de szá -
mos kü lönb sé get is mu tat, a két kö -
zös ség nek te hát bő ven van te hát
mit ta nul nia egy más tól. Így kö vet -
kez het az újabb lé pés… Leg kö ze lebb
egy év múl va – a ter vek sze rint – a
né met test vé rek ér kez het nek Kom -
lós ra az evan gé li kus böl cső de meg -
nyi tó já ra…

g – gazsu –

Bajor, magyar két jó barát
Tótkomlósiak a testvérváros gyülekezetében
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A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra no vem ber 14-
én 12.05-kor kez dő dő adá sá nak cí me: Egye te mi lel kész sé gek.

Az egye te mis ták és fő is ko lá sok ta nul má nya ik el kezd té vel új kö zös sé get
ke res ve rá ta lál hat nak az egye te mi lel kész sé gek re. Bu da pes ten, Pé csen,
Deb re cen ben, Mis kol con, Pi lis csa bán je len van nak az evan gé li kus
egye te mi lel ké szek azért, hogy al ter na tí vát kí nál ja nak a prog ra mok és
a kö zös sé gek nagy és sok szor át lát ha tat lan for ga ta gá ban. Szer kesz tő-ri -
por ter: Er hardt Ágos ton. Ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

Je lent ke zés az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
hit ta nár-ne ve lő ta nár mes ter sza ká ra a 2009/2010.
tan év ta va szi fél évé től
A mes ter szak az EHE és az EL TE PPK kö zös kép zé se ke re té ben tör té nik.

A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott vég zett ség: ka te ké ta-lel ki -
pász to ri mun ka társ BA-ok le vél. A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott
ok le ve lek az aláb bi ak: teo ló gus-lel kész ok le vél; fő is ko lai szin tű hit ok ta -
tói ok le vél; kán tor BA-ok le vél. Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel tíz
kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese -
tén az EL TE PPK biz to sít.

A kép zés 2010 feb ru ár já ban kez dő dik.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább

öt ven kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze -
res teo ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek,
bib li kus teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. no vem ber 20.
A fel vé te li vizs ga idő pont ja: 2010. ja nu ár 8.
A je lent ke zé si lap és to váb bi in for má ció az EHE rek to ri hi va ta lá ban

(1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.), il let ve az egye tem hon lap ján
(http://te ol.lu the ran.hu/Fel vé te li zők nek).

H I R D E T É S

No vem ber 15-én, va sár nap 10 óra kor is ten tisz te let és ün ne pi köz gyű lés
ke re té ben adunk há lát Is ten nek hat van éves temp lo mun kért és az utób -
bi évek ben el vég zett fel újí tá si mun ká kért. Az ige hir de tés szol gá la tát dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke vég zi. A li tur gi á ban szol -
gá la tot vé gez és ál dást mond Sza bó And rás, a Nóg rá di Egy ház me gye es -
pe re se és Bart ha Ist ván, a Ba las sa gyar mat–Ipoly szö gi Egy ház köz ség lel -
ké sze. Az ün ne pi al ka lom ra és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re sze -
re tet tel hív juk Önt és sze ret te it.

Az ipoly szö gi le ány egy ház köz ség pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

Meg hí vó
Má so dik al ka lom mal lesz Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál no vem ber 21-én
es te 7 órá tól a bu da vá ri ön kor mány zat au lá já ban (Bu da pest I., Ka piszt -
rán tér 1.).

A bál fő véd nö ke Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő; kö szön tő jé vel ő
nyit ja majd meg az es tét. Az idei év fő elő adó ja a Hot Jazz Band együt -
tes, amely nek két tag ja is evan gé li kus. A han gu la tos kon cer tet va cso ra
kö ve ti. Ezt kö ve tő en pro fi és ama tőr tán co sok lép nek fel, majd egy sza -
lon ze ne kar kí sé re té vel a tánc ve szi át a fő sze re pet, ame lyet már csu pán
a tom bo la sor so lás sza kít meg. A fő nye re mény idén is egy hét vé ge a ba -
la ton szár szói Evangélikus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.

A bá li meg hí vó kat a Hu szár Gál köny ves bolt áru sít ja majd no vem ber 2-
tól 5000 Ft-os áron. A meg hí vó ára fe de zi a va cso ra és egy ital költ sé ge it.

Tölt sünk el együtt egy jó han gu la tú es tét evan gé li kus ha gyo má nya -
ink és a tánc je gyé ben!

A szer ve zők

H I R D E T É S
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Így kép zel nénk Rá kó czi val –
egy vi lá gi szer ve zet a re for má ció ün ne pén
A Rá kó czi Szö vet ség ki emel ten köz hasz nú kul tu rá lis egye sü let, amely a nagy
fe je de lem szel le mi ha gya té ká nak gon do zá sá ra, a ha tá ron tú li ma gya rok kal va -
ló kap cso lat tar tás ra és min den faj ta ma gyar ha gyo mány ápo lá sá ra szer ve ző dött.

2003 óta Pá pán is mű kö dik he lyi szer ve ze te, amely ben kez det től fog va je -
len tős sze re pet ját sza nak a „gu ru ló to vább kép zé sek”, a hon is me re ti ki rán -
du lá sok a Kár pát-me den cé ben. Ez a ki csi, de min dig gya ra po dó ta go zat or -
szág já rá sai kö ze pet te aka rat la nul is öku me ni kus kö zös ség gé for má ló dott. Szék -
he lye is egy há zi in téz mény, a Pá pai Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u ma.

A tú rák cél pont jai gyak ran temp lo mok, egy há zi in téz mé nyek vagy hoz -
zá juk kö tő dő sze mé lyek. A ta gok va la mennyi fe le ke zet ér té kei, ha gyo má nyai
iránt ér dek lőd nek, és bár a szer ve zők so ha nem tet ték kö te le ző vé, min den
ki rán du ló részt szo kott ven ni a rö vid öku me ni kus áhí ta to kon. Vagy azért tar -
tot tunk ilyet, mert va sár nap is úton vol tunk, vagy mert egy épü let pusz ta meg -
te kin té sét ke vés nek érez tük. 

Bár hol jár tunk, ka to li kus tag ja ink sa ját temp lo muk ba lép ve spon tán mó -
don Szent Ist ván-him nu szo kat kezd tek éne kel ni, így az idén ezer éves gyu -
la fe hér vá ri szé kes egy ház ban is. Haj dú do ro gon be je lent kez tünk egy gö rög ka -
to li kus nagy mi sé re, amely mind annyi unk szá má ra is me ret len vi lá got je len -
tett. Ri ma szom bat ban a re for má tus egy ház és gim ná zi um ven dé gei vol tunk.
Az evan gé li kus Mik száth Kál mán nak nem csak a köz is mert em lék he lye it ke -
res tük fel, ha nem a nagy kür tö si temp lo mot is, ahol az írót meg ke resz tel ték.
Jó al ka lom volt ez ar ra is, hogy „Tra nos ci ust” éne kel jünk. Még sok más he -
lyen is be töl töt te a temp lo mot a lel kes tár sa ság hang ja. Rá kó czi szel le mi örök -
sé ge ezt is je len ti: a fe le ke ze tek bé ké jét és össze fo gá sát.

Az idei őszi ki rán du lá sunk idő pont ját a ti ha nyi apát ság per je le, Kor zensz -
ky Ri chárd je löl te ki. Sok el fog lalt sá ga kö ze pet te ép pen ok tó ber 31-én tu dott
min ket fo gad ni. Így ala kult, hogy most elő ször a re for má ció meg ün nep lé -
se is fel ada tunk lett.

A Ti ha nyi-fél szi get szép sé ge i ről dr. Sch weig hoffer Er nő né, bio ló gia–ké mia
sza kos kö zép is ko lai ta nár és tú ra ve ze tő tar tott ne künk szín vo na las elő adást
egy ki sebb tú ra ke re té ben. Az er dei sé tá nak volt val lá si vo nat ko zá sa is: meg -
cso dál hat tuk a kö zép ko ri Ki jev ből jött or to dox szer ze te sek bar lang la ká sa -
i nak ma rad vá nya it. A sok szí nű őszi ter mé szet ad ta a ke re tet a sok fé le kul -
tu rá lis és kö zös sé gi prog ram hoz.

Per jel úr az apát ság te tő te ré ben em lé ke ze tes elő adást tar tott ar ról, hogy
mi re ne vel jük gyer me ke in ket: bol dog ság ra vagy bol do gu lás ra; élet re vagy élet -
re va ló ság ra? Le het-e a glo ba liz mus ko rá ban ér té ke ket őriz ni? Hol a he lye,
és mi a dol ga az em ber nek a vi lág ban? S mit ér de mes ne künk, gyer me ke -
ket ne ve lők nek el ső sor ban szem előtt tar ta nunk? Csak a sze re tet gyó gyít és
visz előbb re, és sok a sze re tet re vá ró, sé rült fi a tal. És em ber.

Ri chárd atya né hány perc kö zös ének lés re is kész volt. Rá kó czi Fe renc bús
éne ké vel kezd tük, majd kü lön bö ző fe le ke ze tek him nu sza i val foly tat tuk. Az
apát ság ban és temp lo má ban, ahol I. And rás, har ma dik ki rá lyunk nyug szik,
ki tű nő ide gen ve ze tő, Bol lá né Má ria test vér ka la u zolt min ket.

Jár tunk azon ban ke vés bé is mert mű em lék temp lom ban is. Ti hany ban a re -
for má tu sok nak is van egy ki csi, de na gyon is élő, száz fős kö zös sé ge. Is ten tisz -
te le te i ket a haj da ni ar ti ku lá ris he lyen tart ják, amely egy fe hér ha rang láb mö -
göt ti tel ken rej tő zik. Itt tar tot tuk re for má ci ói áhí ta tun kat a ma lom so ki evan -
gé li kus lel kész ve ze té sé vel. A ti ha nyi re for má tus kö zös ség tör té ne té vel Kör men -
di Al pár is mer te tett meg min ket, aki egy há zá ban je len tős funk ci ó kat tölt be,
de ne künk mint a ti ha nyi gyü le ke zet tag ja be szélt az övé i ről nagy sze re tet tel.

Utunk ez után Mencs hely re ve ze tett, az evan gé li ku sok hoz. Né meth Sza bolcs
lel kész fo gad ta a cso por tot, és meg is mer te tett min ket a gyü le ke zet kö zép ko -
ri temp lo má val, múlt já val, je le né vel. Gyer tyák fé nye mel lett meg ko szo rúz tuk
a temp lom kert ben ál ló gá lya rab em lék mű vet, de előt te el be szél get tünk az 1674-
es ese mé nyek ről és az egész ma gyar sá got érin tő tör té nel mi hát te rük ről.

Más cél ja is volt jö ve te lünk nek. Úgy em lé kez tünk meg a száz hat van éve
vé get ért sza bad ság harc ról, hogy a pa ró kia fa lán ko szo rút he lyez tünk el Kos -
suth Mencs he lyen buj do só két fi á nak em lék táb lá já nál.

A nap vé gén a va cso ra hely szí nén, a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban ifj. Ha fen scher Ká roly lel kész, igaz ga tó fo ga dott min -
ket. Úgy mu tat ta be in téz mé nyét, mint ahol Jé zus ta nít vá nyai gyü le kez nek,
akár is ten tisz te let re, akár kö tet le nebb együtt lét re. Itt is, de a töb bi ré gi épü -
let és em lék mű – így a ti ha nyi Tri a non-kál vá ria – tör té ne tét hall va is szem -
be sül tünk az zal, hogy a hu sza dik szá zad mi lyen sok meg pró bál ta tást ho zott
a ke resz tény ség szá má ra. És a jö vőn gon dol kod tunk.

Bár mi nél több fi a tal ta nul ná meg, s még in kább érez né át egy há za és ha -
zá ja tör té ne tét, hogy jö vő ké pe le hes sen!

g Go ór Ju dit (Ma lom sok)
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Annyi vész jós ló cik ket ír tam már az
EvÉ let be! Fé lek, hogy így lesz ez után
is, de el ha tá roz tam, hogy – tör tén jék
bár mi – ma egy jó pél dá ról szá mo -
lok be. Nem kel lett el du gott fal vak -
ban ke res gél nem, hi szen az or szág
leg na gyobb la kó há zá ról van szó. Ta -
lán már so kan hal lot tak is ró la.

Aki az óbu dai evan gé li kus temp -
lom tól el in dul a Fló ri án üz let köz pont
fe lé, né hány mé ter után meg lát hat -
ja a „fa lu ház nak” ne ve zett, iszo nya -
tos mé re tű pa nel épü le tet. Az is biz -
to san em lék szik az épü let re, aki – ha
nem is a temp lom ba me net – járt
már az Ár pád hí don. Mi kor Pest ről
ha la dunk Bu da fe lé, a híd kö ze pé től
kezd ve egy épü let el ta kar ja a Hár -
mas ha tár-he gyet. Ez a fa lu ház! 315
mé ter hosszú és 10 eme let ma gas. 15
lép cső há zá ban 886 la kás van, a becs -
lé sek sze rint há rom ez ren lak nak
ben ne. Annyi an, mint egy na gyobb
fa lu ban, ezért ne ve zik fa lu ház nak.
Ma gyar or szá gon kö rül be lül két mil -
lió em ber él pa nel la kás ban, ezért
so kak szá má ra fon tos le het, ami
Óbu da kö ze pén, a Sző lő ut ca 72-ben
tör té nik.

Po zi tív pél dá ról írok ugyan, ám ez
nem je len ti azt, hogy az előz mé -
nye ket is di csé rem. Ah hoz, hogy
lét re jöj jön Ma gyar or szág 788 ezer
pa nel la ká sa, sok fe lé nagy pusz tí tást
kel lett vég hez vin ni. A ré gi Óbu da is
szin te sem mi vé lett, mi előtt 1970-ben
a fa lu há zat fel épí tet ték. A ha jó gyá ri
és tex til gyá ri mun ká sok egy ré sze így
is örült a vi lá gos, öt ven négy zet mé -
te res la ká sok nak. Az 1985-ig tar tó
óbu dai la kó te lep-épí té sek nek kö -
szön he tő en ma Bu da pest III. ke rü le -
té ben a la kók két har ma da pa nel ban
él. De most nem a vá ros rész át ala ku -
lá sát aka rom ele mez ni.

Ma az épü let nek már csak a Fló -
ri án fe lő li száz mé te re olyan csú nya
szür ke, mint ré gen, a temp lom fe lé
eső, több mint két száz mé ter hosszú
és hu szon öt mé ter ma gas hom lok zat
a zöld és a kék kü lön bö ző ár nya la ta -
i ban ját szik. A hely zet nap ról nap ra
ja vul, hi szen a ter vek sze rint év vé -
gé re a fa lu ház-min ta pro jekt be fe je -
ző dik. És per sze több ről van szó,
mint a szí nek já té ká ról.

Az épü let ener ge ti kai szem pont ból
a pa nel há zak ra min den hol jel lem ző
ál la pot ban volt. Az ener gia ára 70-ben
még nem so kat szá mí tott, fű töt tek

ren de sen, a la kók – ha me le gük volt
– té len is nyit va tar tot ták az ab la ko -
kat. A szi ge te lés re sem sok gon dot for -
dí tot tak. Az azért nem volt szok vá -
nyos, hogy a Bu da pes ti Mű sza ki
Egye tem kí sér le té nek ke re té ben ti zen -
öt lép cső ház ban ti zen egy fé le fű té si
rend szert ala kí tot tak ki, hogy ki tud -
ják vá lasz ta ni a leg meg fe le lőb bet.

Az alap ve tő vál to zá sok 2003-ban
a tel jes fű tés kor sze rű sí tés sel kez -
dőd tek, mi kor a la ká so kat hi deg- és
me leg víz-mé rő vel is fel sze rel ték,
hogy így biz to sít sák a fo gyasz tás nak
meg fe le lő el szá mo lást. Az után Óbu -
da–Bé kás me gyer ön kor mány za ta
2005-ben csat la ko zott az Eu ró pai
Unió Stac ca to pro jekt jé hez, mely nek
lé nye ge egy ener gia ta ka ré kos sá gi
min ta pro jekt meg va ló sí tá sa. A té nyek
ugyan is azt mu tat ják, hogy ma Eu ró -
pá ban az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo -
csá tá sá ban – és így a glo bá lis fel me -
le ge dés ben – óri á si ré sze van az
épü le tek ener gia fel hasz ná lá sá nak.
Ha rossz a fa lak hő szi ge te lé se, nem
zár nak jól a nyí lás zá rók, ak kor ren -
ge teg szén-di o xi dot en ge dünk a lég -
kör be – tel je sen fö lös le ge sen. Már -
pe dig az újon nan csat la ko zott or szá -
gok ban bő ven van nak ener gia pa -
zar ló pa nel ren ge te gek. 

A mos ta ni pro jekt ben Óbu da mel -
lett Amsz ter dam és Szó fia egy-egy
ön kor mány za ta vesz részt. Amsz ter -

dam ban – mert bár mi lyen fur csa, ott
is van nak pa ne lek – sok kül vá ro si pa -
nel há zat be kel lett von ni a prog ram -
ba, Óbu dá nak a nyolc száz fö löt ti
la kás szám pro du ká lá sá hoz egyet len
ház ra volt szük sé ge.

A fa lu ház kor sze rű sí té se há rom
rész ből áll. 2180 ab lak ból 1800-at ki -
cse rél nek jól szi ge te lő mű anyag ab la -
kok ra. Azért csak ennyit, mert szo ci -
a lis ta la kó te le pet épí te ni egy sze rűbb,
mint de mok ra ti kus fel újí tást szer vez -
ni. Aki már ko ráb ban ki cse rél te az ab -
la kát, vagy most sem akar ja, azt nem
kö te lez he tik. Az egész ház tíz cen ti mé -
ter vas tag szi ge te lést kap, a te te jé re pe -
dig ezer öt száz négy zet mé ter nap kol -
lek tort sze rel nek fel, amely már ci us -

tól ok tó ber kö ze -
pé ig a me leg víz-el -
lá tást biz to sít ja.

A több mint 1,1
mil li ár dos költ sé -
gen az ál lam, az ön -
kor mány zat, az Eu -
ró pai Unió és a la -
kók osz toz nak. Az
utób bi ak az össz -
költ ség hu szon hét
szá za lé kát fi ze tik,
de úgy, hogy az át -
la go san há rom ezer
fo rin tos hi tel tör -
lesz tés fi ze té sét

csak ak kor kell meg kez de ni ük, mi kor
a fű tés szám lán en nél már jó val na -
gyobb a meg ta ka rí tás. A fel újí tást a la -
kók több mint nyolc van szá za lé ka
tá mo gat ta, ez fel té te le volt an nak,
hogy el kez dőd hes sen a mun ka.

Ha hosszú táv ra te kin tünk elő re,
azt mond hat juk, hogy a fel újí tá son
min den ki nyer. Az Ener gia klub ak tí -
van részt vesz az ak ció nép sze rű sí té -
sé ben. A ci vil szer ve zet hang sú lyoz -
za: nem az a kér dés, hogy szén erő mű -
vet vagy atom erő mű vet épít sünk-e.
Egyik re sincs szük ség, és ha jó az or -
szág ener gia po li ti ká ja, ak kor föld gáz -
ból is jó val ke ve seb bet kell vá sá rol -
nunk. Tisz tán gaz da sá gi szem pont -
ból is sok kal jobb üz let az ener gia ta -
ka ré kos ság és az ener gia ha té kony ság
ja ví tá sa. A kör nye ze ti szem pon tok ról
nem is be szél ve! Há rom ezer fa lu ház -
la kó most a kül ső se gít ség nek kö szön -
he tő en ki ve he ti a ré szét az ég haj lat -
vál to zás las sí tá sá ból. Re mél jük, hogy
más hol is lesz foly ta tás. 

g Ga dó György Pál

Itt hon sem min den szür ke
Kop pen há gá ra fi gyel a vi lág – 4. rész

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Előfizetési akció – presbitereknek
Ked ves Pres bi ter Test vé rem!
A Lu ther Ki adó öröm mel tá jé koz tat ja, hogy 2010-ben vál to zat lan áron
– sőt a cso por tos Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés le he tő sé gét ki hasz nál va ked -
ve zőbb áron – vá sá rol hat ják meg he ti la pun kat.

Ha pres bi ter tár sa i val, gyü le ke ze ti tag ja i val úgy dönt, hogy 2010-től
együtt, egy cím re ren de lik meg az Evan gé li kus Éle tet, ak kor az aláb bi ked -
vez mény re szá mít hat nak. Ez irá nyú szán dé ku kat, kér jük, no vem ber 30-
ig je lez zék ki adónk fe lé (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., 1/317-5478, ki ado@lu -
the ran.hu).

Pél dány szám Ked vez mény Ár/pél dány Éves elő fi ze té si díj
egy pél dány ra ve tít ve

1 0% 250,00 Ft 13 000 Ft
2–4 5% 237,50 Ft 12 350 Ft
5–9 10% 225,00 Ft 11 700 Ft
10–19 20% 200,00 Ft 10 400 Ft
20–29 25% 187,50 Ft 9 750 Ft
30–49 30% 175,00 Ft 9 100 Ft
50– 35% 162,50 Ft 8 450 Ft
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A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let köz gyű lé sé nek sza va za -
ti és ta nács ko zá si jog gal ren del -
ke ző tag ja it a Győ rött 2009. no -
vem ber 14-én, szom ba ton 9.30-
kor kez dő dő gyű lés re a 2005. évi
IV. tv. 84. § (1) be kez dé se alap -
ján tisz te let tel és sze re tet tel
össze hív juk. Hely szín az egy ház -
ke rü let szék há zá nak ta nács ter -
me (Győr, Bajcsy Zs. u. 26). A
köz gyű lés nyil vá nos, mely re
min den ér dek lő dőt sze re tet tel
hí vunk és vá runk.

Erős vár a mi Is te nünk!
Sza bó György egy ház ke rü le ti
fel ügye lő, Itt zés Já nos püs pök

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia (Maek) Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok
a Kár pát-me den cé ben cí mű so ro za tá nak leg kö ze leb bi al kal mát no vem -
ber 12-én 17 óra kor tart ják az or szá gos iro da ut cá ról nyí ló föld szin ti ter -
mé ben (Bu da pest VI II., Ül lői u. 24.). Té ma: Mu ra vi dék (Szlo vé nia) / Bo -
dó hegy-Surd. Áhí tat tal Zász ka licz ky Pál, elő adás sal Mit ja And re jek és
Smi dé li usz Zol tán szol gál.

H I R D E T É S

No vem ber 13-án, pénteken 14
órá tól az Észa ki Egy ház ke rü let
ke rü le ti köz gyű lést tart a bu da -
hegy vi dé ki egy ház köz ség temp -
lo má ban (Bu da pest XII., Kék
Go lyó u. 17.).

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök
és Ben czúr Lász ló

egy ház ke rü le ti fel ügye lő

H I R D E T É S

Dé li ha rang szó Ba kony cser nyé ről • No vem ber 13-án, pén te ken dél -
ben a ba kony cser nyei evan gé li kus temp lom ha rang ja szól az MR1 Kos -
suth rá di ó ban. A ma is lát ha tó ké ső ba rokk evan gé li kus temp lo mot 1786-
ban szen tel ték fel, majd a 19. szá zad el ső év ti ze dé ben be kö vet ke zett há -
rom föld ren gés kor több ház zal együtt meg sé rült. Har minc egy mé ter ma -
gas tor nyát csak 1816-ra si ke rült hely re ál lí ta ni. Az 1862-es tűz vész so -
rán a fa lu ha rang jai meg ol vad tak.

H I R D E T É S

A tar ka „fa lu ház”, te te jén a nap kol lek to rok kal
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A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség sze re tet tel hív ja a bé kás me -
gye ri temp lom ba hí ve it és ba rá ta it
no vem ber 8-án va sár nap, 18 óra kor
Be recz ki Ju li an na csem ba ló est jé re.
El han goz nak J. Bull, W. Byrd, G. Ph.
Te le mann és J. S. Bach mű vei. Köz -
re mű kö dik: Szo mor né Bu dai Ma ri -
ann (ba rokk he ge dű). Az egy ház köz -
ség min den al kal ma in gye nes, ön kén -
tes ado má nya i kat jó szív vel fo gad juk.
Cím: 1038 Bu da pest, Me ző u. 12. Tel.:
1/368-6118.

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
november 10-én Ta izé-ima és ének -
együtt lét lesz. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

A Páratlanklub november 10-én
18 órakor kezdődő alkalmának
vendége dr. Harmati Béla ny. püspök
lesz. Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

21.00 / Du na Tv
Mi kor a fal le om lott
(né met do ku men tum film,
2008) (52')
Nem szán dé ko san, nem pa -
rancs ra, nem hi bá ból: egy vé -
let len nyo mán szűnt meg a
ber li ni fal 1989. no vem ber 9-
én. Azon a na pon Gün ter
Scha bows ki Po lit bü ro-tag és
szó vi vő fel jegy zést ka pott
Egon Krenz Po lit bü ro-ve ze -
tő től, me lyet ol va sat la nul vitt
ma gá val saj tó tá jé koz ta tó já ra.
Ott élő köz ve tí tés ben fel ol -
vas ta azt a saj tó össze gyűlt
kép vi se lő i nek. Va la mi kü lö -
nös do log tör tént: az ön kény -
ural mi ha ta lom né hány órá ra
te he tet len né vált, a ke let- és
nyu gat né met em be rek pe dig
spon tán mó don sa ját ke zük -
be vet ték a sor su kat.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
16.40 / Du na Tv
Vá rat lan uta zás
(ka na dai té vé film so ro zat)
18.00 / Bar tók Rá dió
Haydn bil len tyűs mu zsi ká ja
Spá nyi Mik lós (zon go ra),
Boz zay Ba lázs (he ge dű) és
Karasszon Dé nes (gor don ka)
hang ver se nye
21.15 / Du na Tv
A ber li ni fal (fran cia–né met
do ku men tum film-so ro zat,
2008) 1. rész
22.25 / m1
Eme let
(ma gyar film, 2006) (94')

KEDD

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
12.05 / Bar tók rá dió
Lu zer ni fesz ti vál 2009
A Ber li ni Fil har mo ni kus
Zene kar hang ver se nye
13.23 / Kos suth rá dió
Né hány be jegy zés Má rai Sán -
dor nap ló já ból
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je –
A Bach fi úk
Carl Phi lipp Ema nu el Bach
Ber lin ben
20.00 / HBO
Del ta
(ma gyar film drá ma) (91')
21.00 / PAX
Le hul ló le pel. In me mo riam
dr. Fa bi nyi Ti bor
1.30 / TV2
A ró zsa éne kei
(ma gyar film, 2002) (98')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
17.00 / PAX
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)
20.10 / m1
Fa lun
(fran cia film, 2008) (57')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
A po kol
(fran cia–olasz–bel ga–ja pán
film drá ma, 2005) (102')
22.20 / Du na Tv
Meg át ko zott ten ger
(ku va i ti já ték film) (95')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub. Ma gyar
dzsessz le mez új don sá gok
23.05 / TV2
Lé lek től lé le kig (an gol–fran -
cia film, 2005) (113')

CSÜTÖRTÖK

7.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.25 / Bar tók rá dió
XII. bu da pes ti nem zet kö zi
kó rus ver seny 2009
Tra ver se vá ros ének ka ra
(USA) és a New Dub lin Vo i -
ces (Ír or szág) éne kel
14.20 / RTL Klub
Túl élők há za
(an gol film, 2003) (95')
19.40 / Kos suth rá dió
Ko dály Zol tán nép dal fel dol -
go zá sa i ból
20.00 / Film mú ze um
Pa csir ta (fe ke te-fe hér ma gyar
film drá ma, 1963) (93')
21.10 / Du na Tv
Íté let
(ma gyar já ték film, 1970) (90')
21.30 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Ber li oz: Te De um

PÉNTEK

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: 82. kan tá ta –
Ich habe ge nug
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je –
A Bach fi úk
Jo hann Ch ris ti an Bach – ze -
ne ka ri mű vek és ora tó ri u mok
18.45 / Du na II. Au to nó mia
He ted hét or szág
Be ne dek Elek me se mon dó -
ver seny
19.35 / Bar tók rá dió
Klasszi ku sok pén te ken
Haydn: B-dúr sin fo nia
con cert ante
Haydn: C-dúr (Üst dob) mi se
21.25 / TV2
A min den6ó
(ame ri kai víg já ték, 2003)
(92')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Egyetemi lelkészségek (26')
13.38 / Bar tók rá dió
Öt száz éve szü le tett
Kál vin Já nos
20. rész
Cla ude Gou di mel-
feldolgozá sok
15.15 / PAX
Temp lo mok
(is mert ter jesz tő rö vid film)
15.40 / m1
„Az én keresztem: írni”
Portréfilm Utassy József
költőről
19.05 / Bar tók rá dió
Az MR3–Bar tók rá dió or szá -
gos Haydn- és Men dels sohn-
zon go ra ver se nye 2009
Kö zép dön tő
22.05 / m2
Sza ra je vó ká vé ház
(ma gyar té vé film, 1995) (93')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se a deb re ce ni re for -
má tus nagy temp lom ból
Igét hir det: Bölcs kei Gusz táv
püs pök
10.25 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
10.55 / m1
Egy há zi nap tár
11.10 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.35 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
20.04 / Kos suth rá dió
Po gány tűz
Ko do lá nyi Já nos drá má já nak
rá dió vál to za ta
22.20 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
João Bom tem po: Rek vi em
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

APRÓHIRDETÉS

Bu da pest V. ke rü le té ben, a Do rottya
ut cá ban 86 m2-es la kás el adó. Érd.:
Bot ta, 20/824-8282.

A rá kos pa lo tai evan gé li kus temp lom
(Bu da pest XV., Ré gi Fó ti út 73.) alag -
so rá ban ur na fül kék vá sá rol ha tók.
20/824-7739

Tan te rem nek al kal mas, 67 m2-es,
két rész re osz tott, bú to ro zott he lyi -
ség Bu da pest VI II., Rá kó czi úton
bér le mény be ki adó. Ér dek lőd ni le het
a 20/824-8397-es te le fon szá mon.

Új nap – új kegyelem
Va sár nap
For dít sa fe léd or cá ját az Úr, és ad jon ne ked bé kes sé get! 4Móz 6,26 (2Kor 13,13;
Lk 17,20–24/25–30/; Róm 14,7–9; Zsolt 69,1–16) Az áro ni ál dást az is ten -
tisz te let vé gén áll va hall gat juk. Ezt a gaz dag, szép, mély kí ván sá got az Ószö -
vet ség örök sé ge ként mi, evan gé li ku sok drá ga kincs ként őriz zük. Hogy mi a
bé ke? S mi ért nem le het sé ges ez Is ten or cá ja nél kül – a ve le va ló ál lan dó együtt -
lét, az előt te, ve le va ló élés, je len lé té nek tu da ta, mély át élé se nél kül? Ady tö -
mö ren össze fog lal ja az is te ni bé kes ség lé nye gét: „Bé kíts ki ma gad dal s ma -
gam mal, hi szen te vagy a bé ke.” A sor rend meg for dít ha tat lan. Előbb Is ten -
nel bé kél meg a hí vő vé vá ló em ber, majd bé kes sé get ta lál ön ma gá ban is, mert
Jé zus be köl tö zik az éle té be.

Hét fő
A nép, amely sö tét ség ben jár, nagy vi lá gos sá got lát. A ha lál ár nyé ká nak föld -
jén la kók ra vi lá gos ság ra gyog. Ézs 9,1 (1Thessz 5,5; Mk 4,1–9/10–12/; Ez 34,1–
16) Az ószö vet ség né pé nek hi te bi zal mon alap szik: hogy Is ten szól ki vá lasz -
tott em be rei, a pró fé ták ál tal. Hogy irányt mu tat a cé lig, ami kor el jön majd
a Mes si ás. Amíg el ér ke zik az idő. Ami kor a sö tét ség ből fény szü le tik. Ez meg -
tör tént! S ez az új kez det a mi éle tünk ben, a mi ad ven tünk ben is el jön, ami -
kor sö tét éj sza kánk ban Krisz tus ve szi át a ha tal mat. Ret ten tő ne he zen vi sel -
jük azt a pár hó na pot, ami kor fény sze gény a kül ső kör nye zet. De az egész
éle tet lel ki sö tét ben le él ni, ami kor a vi lág vi lá gos sá ga fé nyé ben is él het nénk…?

Kedd
Ami kor lát ta Jé zus a so ka sá got, meg szán ta őket, mert el gyö tör tek és el eset -
tek vol tak, mint a ju hok pász tor nél kül. Mt 9,36 (Mik 5,3; Mk 13,9–20; Ez 34,23–
31) A pász tor szó nem csu pán a lel ki pász tort je len ti, ha nem a ve ze tőt. A pász -
to rok a nép ve ze tői. S amint ar ról több ószö vet sé gi sza kasz is szól (pél dá ul
Ezé ki el 34), a hűt len ve ze tők leg na gyobb vét ke az, hogy meg nyo mo rít ják a
rá juk bí zot tak éle tét. Ép pen ezért vár ja annyi ra Iz ra el a Mes si ást, az iga zi pász -
tort, a hű sé ges ve ze tőt, az utol só idők tel jes jog gal fel ru há zott ki rá lyát, aki
majd hely re ál lít ja Iz ra el di cső sé gét, és el hoz za a bé kes ség és jó lét ide jét.

Szer da
Ad ja tok, és ada tik nek tek. Lk 6,38 (Péld 29,7; Zsid 13,1–9b; Ez 36,1–15) Kér -
ni szo kás, ha va la mi re szük sé günk van, és ak kor az Is ten jó sá gá ból meg ada -
tik. Or ten sio da Spi neto li nak a Lu kács – A sze gé nyek evan gé li u ma cí mű köny -
vé ben ol va som: „Az evan gé lis ta im már azok ra az ir gal mas sá gi cse le ke de tek -
re gon dol, ame lye ket az egy ház ban a sze gé nyek, az ár vák s az öz ve gyek ja -
vá ra vé gez nek. Ké ri, hogy ezek vál ja nak ha té ko nyab bá, s fő leg, hogy Is ten nagy -
lel kű sé gé ből kap ja nak ih le tést. Őt nagy lel kű ség ben nem le het fe lül múl ni, de
ő vissza tud tér ni az em be ri mér cék hez is.” S nem szó bot lás: nem „kér je tek,
és ada tik”, ha nem ad ja tok… 2009 a hi ány, a nincs, a szük ség éve: ad ja tok. Ha
Jé zus ezt mond ja, rá fo gunk jön ni, mennyi re sok van még, ami ből ad ha tunk!

Csü tör tök
Is ten há za né pe vagy tok, mert rá épül te tek az apos to lok és a pró fé ták alap -
já ra, a sa rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus. Ef 2,19–20 (Zsolt 118,22–23; 1Jn
2,18–26/27–29/; Ez 36,16–32) Is mer nünk kell a „csa lád” tör té ne tét, a „ház”
épü lé sé nek moz za na ta it, az ala po zás ke mény mun ká já tól kezd ve a fa lak épí -
té sé ig. És eb ben a ház ban, eb ben a csa lád ban ne künk is he lyünk van! Van
fel ada tunk, és van nak tár sa ink is. Nem ma gunk va gyunk. A leg fon to sabb pe -
dig, hogy en nek a ház nak és az egész nép se reg nek a gaz dá ja vég te le nül sze -
ret min ket: itt olyan a csa lád fő, aki még a té koz ló fia elébe is tárt kar ral megy.
Ott hon va gyunk, ha meg ér kez tünk ide vég re.

Pén tek
Ga má li él így szólt: „Hagy já tok bé kén eze ket az em be re ket (az apos to lo kat), és
bo csás sá tok el őket. Mert ha em be rek től va ló ez a szán dék vagy ez a moz ga -
lom, ak kor meg sem mi sül; ha pe dig Is ten től va ló, ak kor úgy sem tud já tok meg -
sem mi sí te ni őket.” Ap Csel 5,38–39 (Neh 6,16; Mt 26,36–41; Ez 37,1–14) Ha em -
be rek től va ló lett vol na, már rég be lep te vol na a rozs da, és csak a könyv tá -
rak mé lyén len ne né hány fel jegy zés egy kis lét szá mú lel kes cso port ról, akik
hit tek va la mi ben, az tán el enyé szett a do log… Ami nek a mo tor ja, az ere je, az
élet ben tar tó ja Is ten Szent lel ke, az em be re ket hit re té rít, szól ni en ged, sza -
va ik ba erőt, tü zet ad, tet te ik be len dü le tet, a messzebb re lá tás bi zo nyos sá gát.

Szom bat
Dá ni elt az orosz lá nok ver mé be dob ták. De a ki rály ezt mond ta Dá ni el nek:
A te Is te ned, akit áll ha ta to san tisz telsz, sza ba dít son meg té ged! Dán 6,17 (Ap -
Csel 27,23–24; Mk 13,30–37; Ez 37,15–28) Akár gú nyo san, kö töz köd ve („Na,
tény leg van olyan ha tal mas ez a te Is te ned?”) akár iga zi kí ván csi ság gal, vá -
gya koz va („Bár csak ne kem is len ne ilyen nagy ha tal mú Is te nem!”), ez a for -
mu la ne künk is is me rős le het. Ko runk orosz lán ver me i ben – min den em ber
kö zös sor sá ban, be teg ség ben, vesz te ség ben, eg zisz ten ci á lis krí zi sek ben – a
hí vő em ber hal lat la nul nagy plusz erő vel néz het szem be a ve széllyel, a baj -
jal. Jé zus is ka pott a Gol go ta ke reszt jén a gúny ból… S bár nem szállt le a ke -
reszt ről, Is ten még is di cső sé ge sen vég be vit te mű vét, és Jé zus fel tá madt. Mi
eb ben a hit ben vá gunk ne ki an nak, ami más szá má ra ér tel met len, el vi sel -
he tet len. S er ről az erő ről tu dunk bi zony sá got is ten ni.

g K há ti Dó ra

A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus
Sze re tet ott hon temp lo má ban
(1029 Bu da pest, Bá t ho ri u. 8.)
no vem ber 9-én, 10-én és 11-én 16
órá tól Itt zés Ist ván evan gé li kus
lel kész evan gé li zá ci ós ige hir de -
té si so ro za tot tart.
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